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Г-ЖА ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА  -  

РОБИНСЪН 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА  

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

       КОПИЕ: ДО 
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ЦЕНТРАЛНАТА  

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

Асоциация „Прозрачност без граници” извършва за пореден път независим 

граждански мониторинг на изборния процес. С тази инициатива организацията си 

поставя за цел да упражни граждански контрол върху участниците в местните 

избори, да съдейства на институциите за противодействие на нарушенията и 

престъпленията срещу избирателните права на гражданите, както и да съдейства за 

тяхното по-пълноценно информиране относно предстоящия референдум.  

В тази връзка се обръщаме към членовете на Централната избирателна 

комисия с предложение за предприемане на мерки относно проблем, констатиран 

от нашите наблюдатели. Преди една седмица местният монитиращ екип в град 

Плевен бе констатирал, че ОИК – Плевен е извършила промяна в регистъра на 

партиите, коалициите и независимите кандидати, като графата, която би следвало 

да съдържа данни за контакт с участниците, е подменена с данни относно статута 

им на регистрирани участници в един от двата процеса – в местни избори или в 

референдум. След като дадохме публичност на тази информация в медиите, 

установяваме, че вече са предприети коригиращи действия – графата с данни за 

контакт фигурира отново в регистъра, като за част от участниците данните за 

контакт са пълни, а при други информацията частично липсва (адрес, телефон 

и/или мейл).  

В тази връзка отправяме призив към Централната избирателна комисия да 

даде изрични указания за стриктно спазване на изискванията за формата и 

съдържанието на регистрите, така че да се осигури тяхното съответствие с 

Изборния кодекс и с решението на ЦИК относно образците на изборните книжа. 

Това указание би гарантирало не само съответствие със законовите изисквания, но 

и би позволило на неправителствените организации да осъществяват по-ефективен 

мониторинг, в това число и да се обръщат по официален път към регистрираните 

участници в местните избори при представяне на своите инициативи. 

Възползваме се от повода, че пишем настоящото писмо, за да обърнем 

внимание на друг проблем, свързан с работата на наблюдателите. При 

извършването на наблюдение в предходни избори, част от нашите наблюдатели 
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сигнализираха, че при преброяването на бюлетините в края на изборния ден 

секционни комисии не осигуряват пряка видимост на извършваната дейност. С 

оглед на това, че при предстоящите избори членовете на СИК ще боравят с няколко 

вида бюлетини, както и че ще отчитат преференции за кандидатските листи, един 

от критичните моменти се очаква да бъде именно процесът по преброяване на 

бюлетините и отчитането на преференциите. С особена острота стои този въпрос по 

отношение на бюлетините, определяни като недействителни: често преценката за 

това е нееднозначна – факт, който бе коментиран широко на предходните избори. 

В тази връзка считаме за необходимо да напомним, че в методическите 

указания е необходимо да бъде подчертано изискването за осигуряване на пряка 

видимост към действията на членовете на СИК, като разбира се, не се 

възпрепятства тяхната работа. Желателно би било в методическите указания за 

СИК да бъде включено правило за показване на бюлетините, така че за всички 

присъстващи в изборното помещение да е видно какъв е отбелязаният избор. 

Изричното подчертаване на това изискване в методическите указания ще позволи 

на наблюдателите и на застъпниците да се уверят, че членовете на СИК работят в 

съответствие с правилата и че не се извършват манипулации и грешки при 

отчитането на резултатите от вота. 

Надяваме се, че ще получим Вашето съдействие при намирането на решение 

на поставените въпроси и че ще информирани за решенията и действията на ЦИК в 

тази насока. 
 

 

      С уважение: 
 

КАЛИН СЛАВОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
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