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Кодекс за поведение  

(извадка)  

За да се постигнат целите на независимото наблюдение и мониторинг 

на изборния процес, гражданската организация или мрежа, която го 
извършва трябва да: 

1 – Бъде безпристрастна и политически неутрална във всички свои 
дейности, отнасящи се до изборния процес. Организацията и нейните 

членове трябва да се въздържат от публичното изразяване на предпочитания 
за или против, за който и да е кандидат, политическа партия, група, движение 

или друга асоциация, търсеща заемането на публична служба чрез изборите.  

2 – Работи независимо от управляващите, като защитава 

провеждането на честен и демократичен изборен процес, без значение от 

изборните резултати. За тази цел организацията трябва да използва най-
добрите практики, методологии и инструменти, отговарящи на националните 

условия, в които протичат изборите. 

3 – Организацията трябва стриктно да съблюдава изборните правила 

и да призовава и останалите заинтересовани страни да правят същото, за да 
бъде сведена до минимум всяка възможност тези правила да се нарушават. 

Организацията трябва да извършва своята дейност в съответствие със 

съществуващата национална правна рамка. 

4 – Организацията и нейните членове трябва да уважават органите, 

отговорни за провеждането на изборите, на всички нива. Недопустима е 
всяка неправомерна намеса от страна на гражданските организации в 

дейността на изборната администрация. Независимите наблюдатели трябва 

във възможно най-висока степен да си сътрудничат с държавните органи, 
отговорни за провеждането на изборите, както и да следват 

законосъобразните инструкции, които им се предоставят от тези органи, 

спрямо изборния процес. 

5 – Организацията и нейните наблюдатели трябва да защитават 
правото на избирателите да подават свободно своя глас, без каквато и да е 

дискриминация, външна намеса или сплашване, което би нарушило 

свободата на техния избор. Независимите наблюдатели защитават тайната на 

вота, както и правото на всички избиратели да получават необходимата им 
информация на разбираем за тях език, с която да направят информиран 

политически избор. 

6 – Независимите наблюдатели трябва да защитават безпристрастно 

правото на кандидатите в изборите да бъдат избирани. Недопустимо е да 

бъде налагана каквато и да е дискриминация или други неправомерни 
ограничения, чрез които да се възпрепятства легитимното право на 

кандидатите да провеждат своите кампании, да търсят обществена подкрепа, 

да организират мирни митинги, да следят развитието на изборния процес и да 

участват в самите избори. 

7 – Гражданските организации  могат и би трябвало да си 

сътрудничат с всички независими наблюдатели, които са приели  

установените международни принципи на надпартийно наблюдение и 

мониторинг над изборния процес. 

8 – Гражданските декларации трябва да осигурят необходимото 
обучение на всички свои наблюдатели, съгласно с общоприетите принципи 

на независимо наблюдение на изборите и кодекса за поведение. В случаите, 

когато възникват съмнения за нарушаване на кодекса за поведение от страна 
на независимите наблюдатели, гражданската организация, която извършва 

наблюдението, трябва да извърши проверка. Ако бъде установено сериозно 

нарушение на приетите правила е редно акредитацията на съответния 
наблюдател да бъде отнета, за да не се постави под въпрос легитимността на 

цялото наблюдение.  
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