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АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ  

БЕЗ ГРАНИЦИ” 

 

 



 Оценка на процедурата по конституиране на нова 

Централна избирателна комисия – защо е необходима?  

 

Нови разпоредби за конституиране според Изборния 

кодекс 

Оценка за съответствие със стандарти за прозрачност на 

процеса 

Оценка на въздействието върху дейността на изборната 

администрация 

НАБЛЮДЕНИЕ НА КОНСТИТУИРАНЕТО И РАБОТАТА 
НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  



ПОКАЗАТЕЛИ  
 



ОЦЕНКА НА ПРОЦЕДУРАТА ПО НОМИНИРАНЕ И ИЗБОР НА НОВА 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  
Показател Стойност 

от 0 до 

100 

Основни мотиви 

Подходящ срок за определяне на 

правила за конституиране на ЦИК 

(поне 3 месеца преди избирането й)  

25 • Правилата дават възможност за формално 

изпълнение на законовите изисквания, но не 

осигуряват възможност за провеждане на 

реално конкурентна процедура  

(ИК влезе в сила на 5 март 2014, 

процедурните правила са определени на 7 

март 2014)  

Достатъчен срок за номиниране на 

кандидати 
0 • 3 работни дни за номиниране на кандидати 

от неправителствени организации 

Процедура за публично 

изслушване в Комисията за 

взаимодействие с граждански 

организации и движения  

25 • Процедурата не е предварително 

установена и публично представена - приета 

е ад хок в началото на заседанието. Няма 

регламентирани последици от нейното 

провеждане. 

• Формализъм на процедурата 

Процедура за протичане на 

публичното изслушване в 

Комисията по правни въпроси 

50 • Процедурата е предварително установена, 

дава възможност за равнопоставено 

третиране на кандидатите.  

• Формализъм на процедурата 

ОЦЕНКА 
на процедурата по конституирането на ЦИК 

  



Показател Стойност 
от 0 до 100 

Основни мотиви 

Публичност на информацията за 

постъпилите кандидатури 

(вкл. мотиви, професионална 

автобиография, идейни концепции 

за дейността на ЦИК) 

75 • Своевременно публикуване на информация 

за кандидатурите на интернет-страницата на 

Народното събрание. 

• Не е предвидено изискване за 

предварително публикуване на идейни 

концепции на кандидатите, съответно – не са 

публикувани такива. 

Протичане на изслушванията на 

кандидатите в Комисията за 

взаимодействие с граждански 

организации и движения  

50 • Публичност на изслушването.  

• Отклонения от предварително определения 

времеви график – неравнопоставено 

представяне на 1 от кандидатите.  

• Осигурена възможност за представяне на 

визия на кандидатите, за поставяне на 

въпроси/отговори. 

• Възприятия сред участниците за 

предопределеност на избора на някои 

кандидати. Дискусия с изместен фокус върху 

съмнения за политическа обвързаност на 

кандидатите.  

Протичане на изслушванията на 

кандидатите в Комисията по 

правни въпроси 

50 • Публичност на изслушването. 

•Формалност на протичане на изслушването; 

ОЦЕНКА 
на процедурата по конституирането на ЦИК 



ОЦЕНКА НА ПРОЦЕДУРАТА ПО НОМИНИРАНЕ И ИЗБОР НА НОВА 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

Показател Стойност 
от 0 до 100 

Основни мотиви 

Наличие на механизъм за 

преодоляване на обществени 

съмнения за почтеността  

0 • Липса на конкретни механизми за преодоляване 

на обществени съмнения за почтеността на 

кандидатите/назначените за членове на ЦИК.  

Процедури по избор на 

ръководство на ЦИК от НС и 

назначаване на членове от 

президента  

25 • Неясна регламентация на разпределение на 

квотите.  

• Неяснота относно допустимия брой кандидати, 

предложени за назначаване от президента, както 

и относно възможността да се одобри или 

отхвърли предложена кандидатура. 

Избор на ръководство от на ЦИК 

от Народното събрание и 

назначаване на членове на ЦИК 

от Президента  

0 • Липса на съдържателен дебат по кандидатурите. 

• Свеждане на процедурата по избор до спор  

върху квотното разпределение. 

• Процедурни неясноти. 

• Съзнателен отказ на НС от избор на пълния 

брой членове на ръководството на ЦИК. 

 

Осъществени възможности за 

преодоляване на обществени 

съмнения относно 

избраните/назначените членове на 

ЦИК 

25 •Задоволително осигурена публичност на 

представената информация ца кандидатите. 

• Недостатъчен срок, в който да бъдат 

дискутирани съмнения относно качествата на 

кандидатите. 

ОЦЕНКА 
на процедурата по конституирането на ЦИК 



 

 Формализъм на процедурите и неоползотворена възможност за 

разгръщане на визия на кандидатите за ролята и функционирането на 

ЦИК. 
 

 Неясен начин на „припознаване” на предложените кандидати от 

партиите  
 

 Правилата поставят в неблагоприятна позиция кандидати с доказани 

професионални качества, които трябва да приемат влизането си в  

политическа обвързаност. 

 

 Неясно разписани правила и процедури:  

 изход от процедурите за номиниране и обсъждане на предложените от 

граждански организации кандидатури; 

 разпределение на квотите на партиите;  

 хаотичност на процеса.  

 

ИЗВОДИ  



 Смесването на принципа на професионалния подбор и принципа на 

политическото номиниране създаде предпоставки за съмнения в 

политическа пристрастност на част от кандидатите и, съответно – на 

номиниращите неправителствени организации. 
 

 Политическата биография на част от кандидатите и, същевременно 

фактът, че са предложени от граждански организации, постави въпроса 

дали не се дава привидност на граждански кандидатури, които 

всъщност са политически кандидатури.  
 

 Въпросите, които неправителствените организации поставиха на 

конкурентните кандидати, очертаха най-критичните точки – съмненията за 

политическа обвързаност и за предопределеност на избора на част от 

кандидатите.  
 

ИЗВОДИ  



 Ясно регламентиране на процедурните правила за провеждане на 

публични процедури по изслушване кандидатите за членове на ЦИК 
- публикувани в разумен срок процедурни правила; 

- ясно регламентиран изход от процедурите по изслушване на кандидатите. 
 

 Въвеждане на механизми за реален състезателен подбор между 

кандидатите 
 

 Прецизиране на правилата на взаимодействие между участниците в 

процеса по избор на членове на ЦИК 
 

 Въвеждане на механизми за преодоляване на обществени съмнения за 

почтеността на кандидатите за членове на ЦИК 

 

 

ПРЕПОРЪКИ 



 

 Фокусиране на процеса на избор на членове на ЦИК върху съдържателен 

дебат по професионалните и етични качества на кандидатите 

 

 Диалог и съгласуваност във взаимодействията между участващите 

институции 

 

 Трайно стабилизиране на изборните правила и професионализация на 

изборната администрация 

ПРЕПОРЪКИ 


