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ЗАТЪМНЕНИЯТ РЕФЕРЕНДУМ 

Анализ на кампанията на национален референдум 2016 

(резюме) 

 

В периода след 1989 г., България има скромен опит в провеждането на 
референдуми. След приемането на съвременен закон през 2009 година, са проведени 
едва три национални референдума – за или против строежа на АЕЦ „Белене“; 
изборният референдум, иницииран от президента Росен Плевнелиев и допитването, 
организирано от развлекателното предаване „Шоуто на Слави“.  

Краткият преглед на инициативите и проведените референдуми показва, че 
организацията им изисква време, финансови и човешки ресурси, експертност и сложна 
логистика. Отнема време да се съберат подписите, допускат се грешки, а до крайното 
решение се стига след дълги обсъждания от Народното събрание, което често действа 
без ясна аргументация относно коректността на подписите или приемане на решението 
кои въпроси да се подложат на референдум. От примерите за национален референдум 
става ясно, че без помощта на партиите или без силно популярно лице с ресурси 
довеждането до успешен край на инициативата за референдум е малко вероятно. 
Провеждането и на трите референдума бе съпътствано от различни предизвикателства 
и организационни проблеми. От пропуски в уредбата, през използване на този 
инструмент за политически цели, през мълчаливия бойкот по време на кампания.  

Безспорният извод, който се налага е липсата на ефективна кампания и 
затрудненият достъп или липса на качествена и независима информация.  

Проведените референдуми поставят повече въпроси, отколкото дават отговори. 
Предизвикателствата са разнообразни. Тепърва ще е нужно да се балансира между 
праговете за събиране на подписи и опасността от използването на инструмента за 
други цели; необходимостта от отговорност при информирането и тенденцията на все 
по-активното му използване; желанието за изразяване на мнение и удържането на 
евентуални дефекти.  

Тук трябва да се отбележи, че при ниско доверие в политическата система и 
високо обществено недоволство, на допитванията  се придават „свръхестествени“ 
свойства и референдумите се натоварват с очакването за промяна. Превръщат се в 
проводник на гражданско недоволство и “лекарство за всички проблеми в държавата”. 
Това крие риск пред утвърждаването на пряката демокрация в страната като коректив 
на представителната.   

Проведеното изследване на ФГУ наложи следните изводи:  

 Успехът на референдумите зависи от гражданската култура и представлява 
процес на научаване; 

 Информационната кампания и посланията не трябва да се подценяват;  
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 Резултатите от референдумите не бива да се омаловажават – това намалява 
доверието в пряката демокрация и мотивацията за участие; 

 Гражданите възприемат референдума като алтернативна форма за изразяване 
на позиции; 

 Институциите, които са натоварени с организацията, трябва да създадат 
прецизни изисквания и правила за координация на дейностите си; 

 Липсват правила и механизъм за качествен контрол на съдържанието и 
разходването на медийните пакети и ефективността на кампанията, 
финансирана от държавния бюджет; 

 Законодателството има пропуски по отношение на елементите на 
информационната кампания, касаещи инициативните комитети и медийните 
пакети, позволяващи изкривяване, пропуски и злоупотреби; 

 Съществуват проблеми с обема от лични данни на избирателите и възможности 
за злоупотреба с тях. 

 
 
Информационна кампания  

 
След промени в законодателството през 2015 се въвежда и възможността за 

ползване на медийни пакети в размер на 40 000 лв. за информиране на гражданите.  

Логиката на подобни промени е да предостави равнопоставено участие на 
страни, които нямат държавна субсидия, чрез регистриране на инициативен комитет и 
достъп до медийни пакети под формата на ваучери от ЦИК за предаване на своите 
послания в медиите. Заявените намерения на законодателя са чрез тези промени да се 
подкрепи дебата и кампанията в средствата за масова информация чрез представяне 
на различните гледни точки по въпроса/ въпросите на референдума. 

ЦИК разполага с основните правомощия по отношение на регистрацията на 
комитетите, документалната им изрядност и одобрението на медийните пакети. 
Критериите на работната група не стават публично ясни, а информацията за договорите 
и заявките е достъпна единствено в протоколите от заседанията на ЦИК.  

Финансирането на инициативни комитети  

Съгласно справка на ЦИК са отпуснати средства по договори на обща стойност 
795 219.04 лв. с ДДС, от които са се възползвали 27 субекта.1 ЦИК отказва искания за 
плащания по медийните пакети на обща стойност 132 463.89 лв. на ИК представлявани 
от Николай Михайлов, Ангел Гаджев, Надка Готева, Светлана Стоянова, Пламен 
Христов, Александър Димитров, Румен Маринов, Стефан Алексиев и Европейска 
народна партия. Три от инициативните комитети отказват да ползват медиен пакет. 
Единият уведомява официално ЦИК с мотиви, другият ползва собствени 
информационни канали, а третият просто не е подал заявка.  

Одобрените договори показват, че частната телевизия Евроком е получила най-
много държавни средства от участниците – 189 267.5лв. (с ДДС) по заявки на 9 
                                                           
1 Отворен парламент: Mедийните пакети – оползотворяването   

http://openparliament.net/2016/12/22/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8/#sthash.RU5NBFmo.dpuf
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инициативни комитета. ТВ Европа е на второ място с 95 629.2 лв (от три инициативни 
комитета); БГ „САТ АД“ е на трето място сред предпочитанията на ИК с 93 288 лв., и чак 
след това се нарежда национална телевизия като БТВ. Друг интересен случай - в. Земя с 
49 500 лева за техните услуги в референдума като целесъобразността на тези средства 
се оспорва от членове на ЦИК.  

Част от представляващите инициативните комитети са регистрирали комитети и 
през 2015 г., като сред тези, регистрирани за референдума, има и комитети, 
регистрирани в кампанията за президентските избори. В протоколите от заседанията 
на ЦИК може да се проследи, че част от докладваните нарушения от СЕМ са именно 
използването на пакет за референдума в кампанията за определен кандидат за 
президент. 

Скандалите за злоупотреби с медийни пакети около референдума през 2015 не 
подминаха и този през 2016. Репортажи в националните медии2 показват 
взаимовръзки между различните инициативни комитети, злоупотреба с лични данни 
при представяне на подписките, тяхното клониране и сливане. 

Така идеята за информиране се изкривява и вместо дебат по въпросите на 
референдума, ставаме свидетели на начини за недобросъвестно използване на 
предназначените за това средства. След сигналите от миналата година ЦИК се 
опита да ограничи щетите чрез някои от новите изисквания за регистрацията 
на ИК и чрез налагане на правила поне за част от онлайн сайтовете.  

След поредица решения на ЦИК в кампанията за референдума през 2016 
година, обаче може да се заключи:  

От една страна липсва единен критерий, от друга в дадени случаи ЦИК не 
одобрява мнозинството от заявките за медийните пакети, които са концентирани в 
една медия или в медия, която е със съмнителен обхват и покритие като случая с едно 
видинско и силистренско радио. Същевременно, не за всички постъпили заявки и 
договори Комисията отделя еднакво време и внимание. Често членовете на ЦИК 
обсъждат да не се препуска и да се обмислят, дори да е “пипкава работа”. Обсъжда се 
какво се предоставя и какъв е предметът на договорите, но не всички договори са 
обект на задълбочени дискусии. Често се работи на парче, информацията е накъсана, 
няма ясна методология за оценка на качеството на кампанията и за мониторинг на 
съдържанието.  

Членовете на ЦИК се оказват в процес на трудно вземане на решения при 
недостатъчно изяснени насоки и законови разпоредби. Комисията не успява и да 
разработи съдържателни и обективни критерии, които да ограничават потенциални 
злоупотреби. Дискусиите за медийните пакети не са по същество и относно качеството 
на кампанията. СЕМ подава сигнали относно нарушения на клиповете, но ефектите от 
кампанията не се мониторират и трудно се оценяват. 

                                                           
2 Общо четири инициативни комитета сливат медийните си пакети  

 Бизнес с държавни пари ли е разяснителната кампания за референдума?:  
 Как най-обезлюденият край на България се оказа с най-много инициативни комитети за 

референдума  
 Кабеларки прибраха лъвския пай от парите за агитация за референдума  
 Има нещо гнило в медийната кампания...   

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/politika/obshto-chetiri-iniciativni-komiteta-slivat-medijnite-si-paketi.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/razsledvane-na-btv-biznes-s-darzhavni-pari-li-e-razjasnitelnata-kampanija-za-referenduma.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/kak-naj-obezljudenijat-kraj-na-balgarija-se-okaza-s-naj-mnogo-iniciativni-komiteti-za-referenduma.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/kak-naj-obezljudenijat-kraj-na-balgarija-se-okaza-s-naj-mnogo-iniciativni-komiteti-za-referenduma.html
http://www.segabg.com/article.php?id=835900
http://glasuvai.info/?p=104
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Информационната кампания за Референдум 2016 г. се характеризира с 
дефицити и извън обсъждането на медийните пакети. Получените отчети от партии и 
инициативни комитети по-скоро формално представят разходването на пакетите или 
съдържанието на кампанията. Мнението на експертите ясно показва, че 
провеждането на референдума заедно с президентските избори е довело до 
неговото „заглушаване”. Мълчаливият бойкот на партиите и на експертните 
общности допълнително допринасят за това. Липсата на качествено обсъждане, 
аргументи и ефекти от поставените решения предвещават крайния резултат от 
референдума, а именно, че гражданите не знаеха за какво точно гласуват. Това, 
съчетано с неефективността на медийните пакети и на контрола върху кампанията, 
води до ограничения в информираността.  

Не се чуват различните позиции, особено в сянката на президентските избори. 
Предпазливостта на голяма част от кандидатите за президент относно референдума 
също ограничава възможностите за информираност. Мълчаливото им съгласие за 
незаявяване на позиция по въпросите на референдума се превръща в предизборна 
стратегия, с която да се намали потенциална загуба на гласоподаватели. 

Поради липсата на дебат и затъмняването на кампанията  от страна на 
партиите и експертите, гражданите нямат достатъчно информация за значението на 
въпросите. Основното послание на инициаторите е за промяна на системата. Но 
последиците от отговор ДА на трите въпроса не стават ясни.  

Съветът за електронни медии (СЕМ) констатира слаба предизборна кампания.   

Същевременно обаче, становището на регулатора по отношение на „Шоуто на 
Слави” показва, че са наясно със законовия дефицит в сферата на разпространение на 
програми, непосредствено ангажирани с политически субекти. 

Липсата на адекватна и качествена кампания се отразява и в резултатите 
на проведената онлайн анкета сред 149 активни граждани, живеещи в страната и 
чужбина. 

Пряко следствие от неслучилата се кампания и дебат, което води до усещане за 
„манипулация“ и „популизъм“ е и друг феномен – ясно осъзнатото решение за 
негласуване в националното допитване като гражданска позиция. Негласуването на 
референдума се мотивира като легитимна и обмислена позиция на активни граждани, 
които са проследили кампанията. 

Тук е важно да се отбележи феноменът на допитването от ноември 2016 година 
– дебатът за въздействието на предлаганите промени се случи след него.   

Прозрачността, равнопоставеността и информацията са ключови за 
подобряването на процедурите и процеса на организиране на референдуми и 
кампании. 

Какво може да се направи? 

 Ясното законодателно или конституционно разписване на условията и 
хипотезите на задължителност на решенията с референдум биха намалили 
и произволността в резултатите.  

 Създаването на единен Регистър на договорите, както и обобщена 
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информация по инициативни комитети, разходвани суми и медийни канали 
би направил процеса прозрачен и отворен за наблюдение от всички 
заинтересовани страни. 

 Включването на задължение на СЕМ за мониторинг на кампанията за 
референдум, както и качествен преглед на съдържанието на медийните 
пакети биха подобрили средата и качеството на информационния поток, 
финансиран с държавни средства.  

 МС трябва да има задължение да включи в Информационния лист 
информация и аргументи по различните позиции и преките последици/ 
ефекта при вземането на решение и това да се разпространи до 
избирателите чрез различни достъпни форми и канали.  

 Въвеждане на възможност за контрол на качеството на зададените въпроси 
още преди събиране на изискуемия брой подписи. 

 Широко обсъждане на въпроса за прага на задължителност на решението.  
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