НА РЕФЕРЕНДУМА
ГЛ АСУВАЙ С Д А!
ЗАЩОТО СМЕ ЕДНО!

ИК ГЛАСУВАЙ
БЕЗ ГРАНИЦИ
ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ
МАНУЕЛА МАЛЕЕВА

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
О НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО
ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! КУПУВАНЕТО И
А ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА

#10

причини

да гласувам с ''да'' на референдума
за електронното гласуване на 25 октомври

1. Лесно, бързо и достъпно от всяка точка на България и света. То не променя
плановете за почивните дни, не изисква ходене до секциите, няма опашки.
2. Повишава избирателната активност и включва много повече гласоподаватели
при избори и референдуми – живеещите зад граница и хората с увреждания.
Днес около 1,5 милиона български граждани живеят извън страната.
3. По-ефективно. При него няма недействителни бюлетини. На последните
парламентарни избори през 2014 г. бяха отчетени над 6% недействителни гласове,
а в някои райони дори много повече.
4. Коректно отчитане на гласовете и преференциите, което не зависи от липсата
на подготовка на членовете на секционните избирателни комисии, тяхната
обвързаност с конкретни партии или елементарни човешки грешки.
5. Контролирано от обществото. Софтуерът трябва да е с отворен код и всеки
специалист да може да провери сигурността на системата. Това гарантира истински
обществен контрол абсолютно върху целия процес, докато в момента само
най-големите партии могат да осигурят присъствие във всичките близо 12 000 секции.
6. Невъзможен натиск. Технологията позволява преди деня на изборите гражданите
да могат да гласуват електронно и да променят вота си, ако гласуването е било
извършено под натиск. Така запазването на тайната на вота е в ръцете на избирателя.
7. Анонимен вот на принципа на кандидатстудентските изпити - името ви е в единия
плик, а работата ви е в друг плик и оценителят не знае кой сте. Технологичното
решение е системата да знае, че сте гласували, но нейният сегмент, който брои
гласовете, да не знае, че това сте вие.
8. Предварителни тестове на системата преди да бъде въведена масово. Това може
да стане на национални и местни референдуми.
9. Не отменя хартиеното гласуване и не лишава никого от правото му да гласува.
Напротив, разширява достъпа на гражданите до избори и референдуми.
10. По-евтино, защото намалява значително разходите за
провеждане на избори и референдуми извън страната. Миналата
година бяха похарчени 620 хиляди лева за командировка на 388
държавни служители за отварянето на 428 секции зад граница.

Предай на още десет души! Гласувай с „Да“!
Посетете ни на www.referendum2015.bg и www.facebook.com/Referendum2015BG

