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София, Май 2019

Институт за социална интеграция за поредна година проследи изборния процес
в България, като този път наблюдението беше извършено на база изборите за
Европейски парламент на 26 май 2019 г.
С решение № 268-ЕП от 7 май 2019 г. Централната избирателна комисия (ЦИК)
регистрира сдружението за участие.
Институт за социална интеграция регистрира 250 граждански наблюдатели,
като за разлика от минали години, отказите за регистрация от страна на ЦИК
бяха изключително малък процент.
На 11 и 12 май 2019 г. беше проведено обучение на регионалните
координатори на наблюдателите, в рамките на което бяха представени и
обсъдени новите изборни правила, както и поведението и инструментите,
които могат да се ползват по време на изборния процес от страна на
гражданските наблюдатели. Като лектори в обучението бяха поканени Емил
Войнов - член на ЦИК и Аглика Виденова - юрисконсулт.
На 
25 май 2019 г. наблюдателите на ИСИ проследиха предаването на
изборните книжа. В рамките на този ден бяха пуснати 14 сигнала и жалби,
свързани с този процес.
В рамките на самия изборен ден жалбите и сигналите от страна на
наблюдатели на Институт за социална интеграция бяха 35, а конкретно към
Централната избирателна комисия - 3.
Области, в които бяха пуснати сигнали и жалби: Русе, Смолян, Варна, София
град, София област, Пловдив, Пловдив област, Перник, Кюстендил, Стара
Загора, Пазарджик, Ловеч. (Приложение 1)
По време на изборния ден регулярно се пускаше информация към медиите с
констатираните от наблюдателите на ИСИ нарушения в различни части на
страната. За разлика от други години, този път вместо обобщена справка, се
подаваше допълнително специално написано прессъобщение, което да улесни
работата на журналистите.
Наблюдението на Институт за социална интеграция беше отразено в:
(Приложение 2)
Телевизии: Нова ТВ
Информационни агенции: “Медияпул”, “Фокус”
Вестници (електронни издания): “Дневник”, “Сега”, “ДУМА”, “Монитор”,
“Стандарт”

Радиа:“Дарик”, “БНР”, “Благоевград”, “Добруджа”
Информационни сайтове: Нюз.бг, Фрогнюз, Актуално.ком, Днес.бг,
Новини.бг,
Новините.бг, Клуб.бг, Факти.бг, Профит.бг, Морето.нет,
Хасково.нет, Пресств.бг, Смолян.бгвести.нет, Зовнюз.ком
Актуална информация за наблюдението се публикуваше регулярно на
Фейсбук-страницата и Туитър-профила на Институт за социална интеграция.
(Приложение 3)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за изборни нарушения
25.05.2019
Дата

Град/Сигналъ
Относно:
т е отправен
до:

Забележка:

25.05

СИК в Русе

Предварително наранен печат и
попълнен
протокол
за
нараняването му в деня преди
изборите

Предпоставка
за
фалшифициране на бюлетини
и протокол. Печатът се
наранява в началото на
изборния ден.

25.05

РИК-Пловдив

Масова липса на кворум при По
закон
трябва
да
приемането на изборните книжа. присъстват
задължително
Присъстват само 2-ма от членовете 50+1 от състава на комисията.
на СИК от 9 членен състав. На
други места – 3-ма от 7 членен
състав.

25.05

РИК-Пловдив

Незапечатани изборни помещения, По закон СИК трябва да
поради
липса
на
лепенки. постави лепенки на всички
Незапечатани прозорци и врати.
прозорци и врати, като всички
присъстващи членове трябва
да се подпишат на лепенките.

25.05

ЦИК

Недопускане на наблюдател в
РИК-Пловдив. МВР не го допускат
по нареждане на комисията.
Пуснат сигнал до ЦИК.

25.05

СИК в
Загора

25.05

Варна

Залепени образци на бюлетини Образецът на бюлетината се
пред изборните помещения пред слага в началото на изборния
няколко избирателни секции.
ден.

25.05

Варна

Затруднен достъп за хора с
увреждания до СИК, която е
предназначена
за
хора
с
увреждания. Входът от който могат
да влязат през рампа е запечатан.

Стара

По този начин възпрепятстват
подаването на сигнал от
страна
на
наблюдател.
Сигналът
е
подаден по
електронен път, но все още
няма решение.

Липса на лепенки, с които се
запечатват изборните помещения.

25.05

Кърджали

Закъснение при приемането на
машините за машинно гласуване.
По
график
СИК
приемат
документите в 15:00, а машините
биват доставени в 18:00 часа.

25.05

Златица

Закъснение при доставката на
машините за машинно гласуване.

25.05

СИК в Пещера

Проблем с копирните машини.
Наложена смяна на някои от тях.

25.05

СИК в София,
район
Оборище/РИК
24 София

СИК в която ще се извърши и
машинно гласуване е разположена
в
недостатъчно
голямо
пространство. Няма законовото
отстояние от масата на комисията
до тъмната стаичка. Освен това в
непосредствена
близост
е
поставена
и
машината
за
гласуване.

25.05

СИК в София

Приемане на изборните книжа при
намален състав на СИК. Липсва
нужният законов брой членове
(50+1)

25.05

РИК 24 София

Липса на лепенки за запечатване
на прозорците и вратите в
изборните
помещения.
Не
разпределени помещения от страна
на
изборната
администрация.
Всеки се настанява кой където
свари.
Липса
на
указателни
табели, коя СИК къде се намира.

25.05

РИК 24 София

Разкъсани бюлетини, разделени от
кочана.

Казусът е предпоставка за
разкриване тайната на вота,
както и недопускането на
наблюдатели в изборното
помещение поради липса на
достатъчно
пространство.
Подаден сигнал до РИК 24 в
София.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за изборни нарушения
26.05.2019
Дата

Град/Сигналъ
Относно:
т е отправен
до:

26.05

Кърджали

В 8:00 част от машините са
блокирали. На служебния телефон
на поддръжката никой не вдига.

26.05

Пловдив
област,
Пловдив град,
София, Варна,
Русе,
Кюстендил

Липса на кворум при откриването
на изборния ден. Подмяна на
членове на СИК в последния
момент.
Присъстват
под
изискуемия минимум и въпреки
това, изборният ден е открит.

26.05

РИК Варна

Съставът на СИК е с един човек
повече.

26.05

СИК във Варна

Недопускане на наблюдател в
изборната секция. Председателят
го гони с аргумента, че не искал да
носи отговорност.

26.05

СИК във Варна

Няма копирни устройства в част от
секциите

По
закон
копирните
устройства се приемат с
приемането на изборните
книжа в деня преди изборите.

26.05

СИК в София,
Дом
за
възрастни хора
в кв.Дървеница

Представител
на
общинска
администрация стои в изборното
помещение без отличителни знаци
и без яснота каква е функцията му
в изборния ден. След намеса на
наблюдател от ИСИ служителят е
напуснал помещението.

Казусът е предпоставка за
контролиране на вота. По
закон в изборното помещение
могат да присъстват само
членове на СИК, застъпници,
представители на партиите,
наблюдатели и анкетьори,
задължително обозначение в
качеството
си на какво
присъстват там.

26.05

РИК
Загора

Стара СИК 103 в Стара Загора няма
осветление и не може да се
гласува, тъй като няма никаква
светлина. Пуснат сигнал в РИК.

Забележка:

Подмяната
обезсмисля
проведеното
обучение,тъй
като реално резервите, които
биват назначени в изборния
ден реално не са обучени.

26.05

РИК Смолян

Раздаване
на
агитационни
материали под формата на бонбони
за конкретна политическа партия в
изборните помещения

26.05

РИК Смолян и Несъответствие
на
ИК
с ЦИК трябва да
ЦИК
методическите указания относно изрично решение
правомощията на застъпниците. В
кодекса е записано, че те оставят
удостоверението си на СИК, което
означава, че те са прикрепени към
определена
секция,
а
в
методическите
указания
е
записано, че могат да бъдат
подвижни,т.е. да обикалят в
различни изборни помещения.

26.05

РИК Русе

26.05

142СИК-Желез
С маркер е отбелязана политическа Незаконна
агитация
ник,
Стара партия на образеца на бюлетината. изборния ден
Загора
Пуснат сигнал до РИК.

26.05

СИК в Троян

26.05

74СИК в Стара Избирател
Загора
предварително
списък.

26.05

24 РИК София

СИК №9 в район Средец (6-то ОУ) Предпоставка за нарушаване
подават на гласуващите несгъната тайната на вота.
и
предварително
подпечатана
бюлетина, която после избирателя
сгъва, както пожелае.

26.05

РИК-Смолян

Застъпник на политическа партия
гласува в друга секция, не тази по
местоживеене, без да предостави
удостоверение за гласуване на
друго
място,
издадено
от
общината.

излезе

с

Член на СИК слага печат на
бюлетините
директно
върху
кочана, с което може да нарани
следващите бюлетини, с което ги
прави невалидни.

Не предлагат възможността
гласуване с машина.
е
в

в

за

подписан Друг избирател с подобно име
избирателния е гласувал на негово място по
грешка. Подаден е сигнал в
РИК.

До 11 май 2019 г. длъжностни
лица(застъпници,наблюдател
и) и хора по настоящ адрес,
можеха да заявят, че ще
гласуват на друго място, за
което
получават
удостоверение
за
това
гласуване. Удостоверението

се предава в СИК и се
попълва декларация, с която
лицето заявява, че няма да
гласува на друго място. В
настоящия казус лицето не е
имало такова удостоверение
и въпреки това е гласувало.
Подаден сигнал към РИК
Смолян
26.05

Варна

Проблеми с машинното гласуване

26.05

СИК в София,
кв.Надежда 1

Само една секция е на 1 етаж,
всички останали (15 броя) са на 3 и
4, а в сградата няма асансьор.
Много избиратели са се отказали
да гласуват, тъй като не можели да
се качат да упражнят правото си на
вот.

26.05

РИК
Загора

26.05

Костинброд,
Своге

Проблеми
с
машините,
разпломбирани
машини,
няма
гласове в системата, но пуска
разписки.

26.05

РИК Ловеч

Разпечатани
оригинали
на Подаден сигнал към РИК.
протоколи и част от информацията Протоколите се разпечатват
е попълнена предварително.
след края на изборния ден и
първо се попълва черновата.

26.05

Твърдица

Съмнения за контролиран вот.
Струпване на
групи хора в
училището.

26.05

Карлово

Общински съветник от ГЕРБ в
гр.Баня, Карловско агитира пред
вратата на секцията.

26.05

СИК
в
Училище
Борово

26.05

СИК
49
Пловдив

Стара 102 СИК в Стара Загора в тъмната
стаичка няма осветление, тъмно и
хората не могат да гласуват.

34 Проблем в машината – гласува се
в за
една партия, но излиза
преференция за кандидат от друга
партия.
в

В помещението присъстват и
следят
процеса
лица
без
обозначителни баджове, пуснат
сигнал до РИК.

26.05

55 и 56 СИК,
район Оборище

Сменени членове на СИК, които
към 19:00 нямат необходимите
документи.

26.05

Кърджали

В 8:00 част от машините са
блокирали. След като в 10:30 е
пристигнал техник от фирмата
доставчик на машините е
установил, че не може да
продължи машинното гласуване,
тъй като машината вече не работи.

Прекратено машинно
гласуване. Залепена бележка
на машината, че тя не работи.

26.05

РИК Смолян

Блокирала машина за гласуване.
След тестване на машината е
установено, че само един човек е
гласувал машинно, което реално не
е така. Изгубени са данните за
гласувалите.

Подаден сигнал в РИК
Смолян. Написано искане в
края на изборния ден да се
броят задължително и
разписките от машинното
гласуване.

26.05

РИК Добрич

Членове на СИК насочват
избиратели къде да гласуват и
говорят на чужд език (турски)

Подаден сигнал към РИК за
нарушение на Изборния
кодекс.

26.05

СИК 100 в
Стара Загора

Недопускане на наблюдател в СИК.
Неразрешаване да провери
химикала в секцията, отказан
достъп да погледне протокола.

Подаден сигнал в РИК Стара
Загора за нарушаване правата
на наблюдателите.

26.05

1 СИК
Стамболийски

Комисията работи с намален
състав 7 от 9 души. Един не е
дошъл от началото на изборния
ден, друг(Зам.председател) си е
тръгнал и е казал, че няма да се
връща

26.05

Перник

Проблеми с машините в Перник –
блокирали. Техническо лице е
дошло на място и е отстранило
казуса.

26.05

РИК Пловдив

Застъпници и наблюдатели са
карани да се подпишат в бланката,
че искат копие от протокола и са го
получили.

В самия изборен ден могат да
бъдат записани, но не и да се
подписват, че вече са го
получили. Пускат сигнал до
РИК.

26.05

РИК Пловдив

В 45 СИК в Пловдив са разкъсани и
подпечатани предварително

Бюлетините се откъсват и
подпечатват пред избирателя,
като се сверява номерът в
ъгъла на бюлетината с този

бюлетините. Пуснат сигнал до РИК
Пловдив.

на кочана,не се приготвят
предварително.

26.05

РИК София – 23
МИР

В СИК в 73-то СУ в София София не Пуснат сигнал до 23 МИР
е осигурена възможност за достъп София.
на хора с увреждания. Налага се
хора, които имат потребност от
помощ при придвижване да бъдат
пренасяни на ръце, защото не
могат да стигнат с инвалидна
количка до своята СИК и да
упражнят правото си на глас.

26.05

РИК София – 24
МИР

Български граждани с двойно Пуснат сигнал до РИК 24 МИР
гражданство са били върнати от 40 София
СИК в София и им е отказано да
бъдат
вписани
под
черта!
Служители
на
общината
ги
насочиха
към
районната
администрация откъдето не е ясно
дали ще се върнат.

26.05

РИК София – 23
МИР/ЦИК

Блокирала машина за машинно
гласуване. Отказано да се повика
дежурен техник, за да отстрани
повредата.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пуснат сигнал до РИК 23 МИР
София

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

