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Одиторите на ЕС считат, че са положени усилия за изпълнение на 
препоръките на мисиите за наблюдение на избори, но е необходим 
по-добър мониторинг 

Според новия доклад на Европейската сметна палата са нужни допълнителни действия, за да се 
подпомогнат страните да изпълнят препоръките, формулирани от наблюдателите на избори от 
ЕС. Одиторите посочват, че начинът на представяне на препоръките се е подобрил през 
последните години, но са необходими повече консултации по време на изготвянето им със 
заинтересованите страни на място. 

Без да се намесват в организацията на самите избори, наблюдателите на избори от ЕС събират 
и анализират фактите, отнасящи се до изборния процес, и предоставят независима оценка. Два 
месеца след деня на изборите те публикуват подробен доклад с препоръки за подобряване на 
рамката на бъдещите избори. Препоръките обхващат различни въпроси — от регистрирането на 
избирателите до проявите на насилие в изборния процес. Препоръките се представят на органите 
на приемащата държава, които не са формално задължени да ги изпълнят.  

Одиторите оцениха дали Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Европейската комисия 
са предоставили достатъчно подкрепа на приемащите държави с оглед изпълнение на 
препоръките, формулирани от мисиите за наблюдение на избори в Гана, Йордания, Нигерия и Шри 
Ланка. Те разгледаха най-вече изборите, които са били предмет на наблюдение след 2012 г. 

„От съществено значение е да се проследява изпълнението на тези препоръки с цел 
оптимизиране на въздействието от проведената мисия за наблюдение на изборите“ заяви 
Виле Итала, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Ако 
приемащата държава не предприеме действия за преодоляване на недостатъците на изборния 
процес, съществува риск тези слабости да продължат да съществуват и дори да се увеличат 
при бъдещи избори“. 

Сметната палата установи, че ЕСВД и Комисията са положили разумни усилия за подпомагане на 
изпълнението на препоръките. Представянето на препоръките се е подобрило през последните 
години, но са необходими повече консултации на местно равнище. ЕСВД и Комисията са участвали 
активно в политическия диалог и са предоставили подкрепа за изборния процес, за да 
подпомогнат изпълнението на препоръките, но мисиите за наблюдение на периода след изборите 
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не са били използвани толкова често, колкото биха могли да бъдат. На последно място, одиторите 
отбелязват, че липсва преглед на препоръките на централно ниво, както и систематична оценка на 
етапа на тяхното изпълнение. 

Разходите за мисиите за наблюдение варират значително в зависимост от обстоятелствата. 
Въпреки това, въз основа на последните налични данни средните разходи възлизат на 3,5 млн. 
евро. Бюджетните средства за наблюдение на избори в периода 2015—2017 г. възлизат на около 
44 млн. евро средно на година. 

Сметната палата препоръчва на ЕСВД да: 

• гарантира, че препоръките са съобразени с насоките за съставяне и съответния образец; 

• следи за това екипът на мисията да се консултира със заинтересованите лица в приемащата 
държава относно препоръките преди докладът да бъде завършен; 

• следи за организирането на кръгла маса със заинтересованите лица най-малко четири 
работни дни след представянето на доклада; 

• изпраща, когато това е възможно, мисии за наблюдение на периода след изборите 
в страните, които са били приели МНИ на ЕС; 

• създаде централизиран регистър на препоръките и да проследява напредъка на тяхното 
изпълнение. 

Бележки към редакторите 

Наблюдението на изборите е важен инструмент за насърчаване на демокрацията, правата на 
човека и принципите на правовата държава. Доброто управление на изборния процес може да 
допринесе за мирното предаване на политическата власт. От изготвянето през 2000 г. на 
методологията за наблюдение на избори ЕС е изпратил 138 мисии за наблюдение на избори в 66 
държави в Африка, Близкия изток, Азия и Латинска Америка. Почти половината от мисиите са 
изпратени в Африка. 

Мисиите за наблюдение на избори обикновено се ръководят от член на Европейския парламент, 
който се назначава от Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи 
и политиката на сигурност и поема функциите на главен наблюдател на мисията на ЕС за 
наблюдение на изборите. Наблюдателите трябва да бъдат напълно безпристрастни и да не 
показват предубеждения към една или друга страна от изборния процес. 

Специален доклад № 22/2017: „Мисии за наблюдение на избори — положени са усилия за 
изпълнение на препоръките, но е необходим по-добър мониторинг“ е публикуван на уебсайта на 
ЕСП (eca.europa.eu) на 23 езика на ЕС. 

 

 

http://www.eca.europa.eu/bg�

