
 

 
ДО 

Г-Н РУМЕН РАДЕВ, 
ПРЕЗИДЕНТ НА РБ 

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ 

КОПИЕ: 

Г-ЖА КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦИК 

    

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Обществото ни е на прага на четвърти поредни предсрочни избори при 

управление на служебно правителство и в условия на остро политическо 

противопоставяне. Новите правила за гласуване, станали факт няколко месеца преди 

парламентарните избори, поставят и нови въпроси и предизвикателства пред 

изборната администрация. Като представители на неправителствените организации с 

активно отношение към провеждането на демократични и честни избори в България, 

търсим Вашето съдействие за сформиране на Граждански борд за прозрачни избори.  

Практиката за създаване на Граждански борд към Министерски съвет не е нова. 

В предишни негови формати са участвали български неправителствени организации – 

независими наблюдатели на предходни избори, със задълбочена експертиза в сферата 

на изборния процес, както и изборни експерти с богат международен опит. Работата на 

Борда е била следена с огромен интерес от медиите и е имала широк публичен отзвук. 

Основната цел на този Борд ще е да подпомогне премиера и служебното 

правителство в осигуряване на максимална прозрачност на подготовката на изборите и 

повишаване на доверието в изборния процес. Такъв консултативен орган ще допринесе 

с независимата си експертиза към работата на институциите, отговорни за 

организацията на изборния процес, чрез препоръки и предложения от страна на 

неправителствения сектор и експертната общност.  



 

Предлагаме Гражданският борд за прозрачни избори да бъде независим 

експертно – консултативен формат към служебния кабинет, като в него на доброволен 

принцип да се включат представители на организации – независими наблюдатели на 

предходни избори със задълбочена експертиза в сферата на изборния процес, както и 

изборни експерти с богат международен опит. Заседанията на Гражданския борд да са 

публични – обсъжданията да се излъчват онлайн през сайта на правителството. 

Очакваме Гражданският борд да се сформира и да започне своята работа колкото се 

може по-скоро,  предвид малкото оставащо време до изборния ден.  

Служебният премиер да свиква заседанията, да заседава заедно с Гражданския 

борд и да обсъжда с членовете на Борда  проблеми и решения, свързани с организацията 

и провеждането на изборите. В обсъжданията да вземат участие оторизирани 

представители на всички отговорни за подготовката и провеждането на изборите 

институции, в това число ЦИК, МВР, МВнР, ГД „ГРАО“, СЕМ и Информационно 

обслужване. 

Сред основните задачи на Министерски съвет е да съдейства за подготовката на 

изборите и да осигури прозрачност на този процес. В тази връзка сформирането на 

Граждански борд за прозрачни избори и публичната работа на подобен формат, 

яснотата на темите, върху които ще се фокусират усилията му, както и 

взаимодействието му с институциите, отговорни за организацията на изборите, може да 

са стъпка към възвръщането на доверието в изборния процес.  

Общественият съвет към Централната избирателна комисия остава на 

разположение да сътрудничи за сформирането на такъв Граждански борд и 

изработването на правилата за неговото функциониране, както и да отговори на всички 

възникнали въпроси във връзка с организирането на подобна инициатива.  

 

 

С уважение, 

 

Цветелина Пенева 

Председател на Обществения съвет към ЦИК 

София, 9 февруари 2023 г. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Общественият съвет към Централната избирателна комисия включва представители на български 

неправителствени организации, наблюдаващи изборите в страната. Създаден е на основата на чл.55 от Изборния 

кодекс и според своите Правила е консултативен орган към ЦИК с основна цел да съдейства за осигуряване на 

прозрачност, демократичност и честност в изборния процес. Общественият съвет работи независимо от изборната 

администрация. За работата си членовете му не получават възнаграждение. 
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