Доклад от оценка на въздействието на Закона за прякото участие
на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление

София, февруари 2013г.

Екипът на Институт за развитие на публичната среда (ИПЕД) извърши мониторинг върху кампанията за националния
референдум, проведен на 27 януари 2013 г. и прилагането от държавните институции на Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
ИПЕД осъществи и независимо наблюдение с 34 наблюдатели в деня на референдума.
Практиката на институциите и националната нормативната уредба бяха съпоставени със стандартите от Кодекса на
добрите практики за провеждане на референдуми, приет 2007 г. от Венецианската комисия към Съвета на Европа
(Европейска комисия за демокрация чрез право). На тази база и въз основа на заключенията от мониторинга са изготвени
препоръки за подобряване на законодателната рамка за провеждане на национален референдум и усъвършенстване на
практиките на институциите.
Инициативата се реализира по програмата на ИРПС „ Публични политики“.
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Основни препоръки
на Институт за развитие на публичната среда за
подобряване на практиките и законовите норми, отнасящи се до провеждането на национален референдум

Фаза: Иницииране на национален референдум
Подписка за иницииране на национален референдум
Увеличаване на 6 месеца на срока за събиране на над 500 000 подписа. Определеният в Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление срок от 3 месеца е твърде кратък – само партии с развити
структури могат да отговорят на това законово изискване, реализирането на подписка от граждански организации би било
затруднено при настоящите нормативни изисквания.
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Проверка на подписите
Необходимо е в закона да се определи срок за извършване на проверката на подписите от ГД „ГРАО” – не по-дълъг от 30
дни и да се предвидят санкции за неизпълнение на срока. Тази промяна е необходима, за да не бави изпълнителната власт
необосновано проверката на валидността на подписката за иницииране на референдум.
Иницииране на национален референдум от не по - малко 1/5 от народните представители
Има непълнота в закона как се процедира при наличие на две и повече инициативи за референдум от предвидени в
закона субекти. Необходимо е да се предвиди ред за разглеждане на повече от едно предложение за произвеждане на
национален референдум с въпрос по една и

съща материя, за да се предотврати възможността парламентарното

мнозинство да „финтира“ по своебразен начин инициатива за провеждане на национален референдум чрез подписка от
над 500 000 души, задължаваща парламента да приеме решение за провеждане на референдум.

Фаза : Одобряване на провеждането на национален референдум
Въпросът за референдума
Добре формулираният въпрос е от ключово значение за провеждането на референдума и легитимността на резултата.
Въпросът трябва да бъде ясен и еднозначен, а не подвеждащ и объркващ избирателите. Да е ясно гласуването с „да“ или
„не“ до какви действия и последици за институциите води.

Фаза: Провеждане на референдума
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Застъпници на алтернативната позиция
ЦИК реши застъпниците за алтернативната позиция, които искат да участват в кампанията да създават инициативни
комитети, подлежащи на регистрация пред комисията. Инициативният комитет беше задължен да събере подписка от не
по-малко от 7000 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията му. Решението няма правно основание в закона и излиза
извън правомощия на комисията. ЦИК води регистри за партиите, коалициите и инициативните комитети, явяващи се на
избори, но няма правомощия с решения да въвежда нови регистрационни режими и изисквания за регистрация, които не
са предвидени в нормативен акт.
Необходимо е да се уреди в специална разпоредба на закона начинът, по който се конституират застъпниците на
алтернативната теза при провеждане на референдум, като не се прави пряка аналогия с условията за регистрацията на
политически партии, коалиции и инициативни комитети за издигане на кандидати за избори.
Гласуване на хора с увреждания
Следва да се води статистика колко заявления са подадени в цялата страна - по населени места, колко подвижни секции
са направени. Необходимо е да се възложи изследване сред хората, които са подали заявления, за да се проучи по какви
канали е достигнала информацията до тях и да се проведе изследване и сред другите заинтересовани, които не са подали
заявления, за да изследва поради липса на информация или поради нежелание да гласуват не са се възползвали от тази
възможност - да разбере какви са дяловете на едните спрямо другите – само така може да се измери ефектът от
информационната кампания сред тази група гласоподаватели и да се предвидят работещи законови и институционални
гаранции за правата на хората с увреждания в изборния процес.
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Поведение на институциите
Държавните институциите и администрацията следва да имат неутрално поведение и да се въздържа от публична
кампания, целяща да повлияе на резултата от референдума. Необходимо е да има ефективни санкции, ако този принцип
бъде нарушен.
Финансиране на кампанията за референдума
Финансирането на кампанията за референдума трябва да е прозрачно - отчетите на участниците в кампанията да
подлежат на одит от Сметната палата. Правилата за отчитането на финансирането на кампании по време на избори
трябва да бъдат приложими и за финансирането на участниците в референдума.
Информационна кампания за референдума
Институциите трябва да предоставят обективна информация по темата на референдума. Информационният лист, издаван
от Министерски съвет, трябва да достигне директно до всеки от избирателите – достатъчно рано ( поне 15 дни преди
провеждането на референдума) и да представя и двете позиции - не само тезата на инициаторите, а и тезата на
опонентите.
Информационната кампания трябва да е подкрепена с публичен ресурс – обществените медии и ЦИК следва да имат
осигурен бюджет за провеждане на широка разяснителна кампания за правата и задълженията на избирателите и за
представяне на двете позиции в референдума. Необходимо е да се гарантира безплатен достъп на поддръжниците и
противниците до диспутите по темата на референдума в обществените медии. Публичните средства, отделени за кампания
не трябва да бъдат по-малко от 10% от общия бюджет за провеждане на референдума, одобрен от правителството.
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Фиксирането на конкретен процент - дял от общия бюджет, ще гарантира по-добри условия за реализирането на
информиран избор.
Информационно-разяснителната кампания, провеждана от институциите, трябва да следва предварително разработен
план за достигане на различни целеви групи и да работи с индикатори, измерващи удовлетвореността на гражданите от
получаваната информация и степента на информираност на целевите групи.
Изследването и оповестяването на данни за нивото на информираност на гражданите по темата на референдума и
готовността им да участват в допитването, трябва да е задължение на НЦИОМ - данните да бъдат оповестявани регулярно
- през целия

период

от приемането на решение от парламента за провеждане на национален референдум до

провеждането на допитването.
Желателно след приключване на референдума, да се проведе представително изследване за удовлетвореността на
избирателите от информационната кампания и организацията на националния референдума.
Наблюдение на референдума
Трябва да бъде гарантирана от закона възможността представителите на инициаторите на референдума и застъпниците
на алтернативната позиция да наблюдават протичането на гласуването и броенето на бюлетините.
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Гласуване в чужбина
Да отпадне от закона формулировката: „Национален референдум се произвежда на територията на Република България“ –
така ще могат да се разкриват секции при условията на Изборния кодекс и извън дипломатическите мисии - за български
граждани с избирателни права, живеещи в чужбина.
Избирателна активност
Прагът за признаване на резултатите от референдума не трябва да бъде „плаващ“ – определен спрямо броя на гласувалите
на последните парламентарни избори. Необходимо е да се посочи конкретен процент избирателна активност, който трябва
да бъде преминат, за да е задължително решението за изпълнение от институциите. Този подход налага създаването и
поддържането на актуален регистър на избирателите, за да може да бъде отчетена коректно активността и да не се
обезкуражават гражданите да участват в национални референдуми.
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Правни основания и фази в
провеждането на
национален референдум

Оценка на въздействието на Закона за прякото участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС),
в частта му за провеждане на
национален референдум:
- приложение на закона от институциите / въздействие
- коментар
- предложения за промени в практиките на институциите и закона

I.

ФАЗА

Формиране на Инициативен
комитет за организиране на
подписка
Предложение за произвеждане
на национален референдум

ИНИЦИИРАНЕ НА РЕФЕНДУМ

От протокол от събрание на граждани за формиране на Инициативен комитет за организиране
на подписка, съдържащ се в публичния регистър към Народното събрание е видно, че на 26
април 2012 г. в София в присъствието на 37 граждани с избирателни права е проведено
събрание за започване на подписка за произвеждане на национален референдум във връзка с
приетото от Министерски съвет и Народното събрание решение за прекратяване изграждането

Чл. 10. (1) Предложение до
Народното събрание за
произвеждане на национален
референдум може да бъде
направено от:
1. не по-малко от една пета от
народните представители;
2. Президента на Републиката;
3. Министерския съвет;
4. не по-малко от една пета от
общинските съвети в
страната;
5. инициативен комитет на
граждани с избирателни права,

на ядрена централа на площадка „Белене”.
На събранието са приети решения:
- въпросът за референдума да бъде: „Да се развива ли атомната енергетика в България чрез
изграждане на ядрена централа на площадка „Белене”?;
- съставът на инициативния комитет за започване на подписка за произвеждане на национален
референдум да бъде в максимален състав от 15 души.
Инициативният комитет подава заявление вх. № ПГ 239-01-5 на 27 април 2012 г. на основание
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събрал не по-малко от 200 000
подписа на граждани с
избирателни права.
(2) Народното събрание приема
решение за произвеждане на
национален референдум,
когато това е поискано от
инициативен комитет с
подписка, съдържаща
подписите на не по-малко от
500 000 български граждани с
избирателни права и не
противоречи на ограниченията
по чл. 9, ал. 2, 3 и 4.
(3) Председателят на
Народното събрание
организира създаването и
воденето на публичен
регистър, в който се вписват
предложенията за
произвеждане на национален
референдум и инициативните
комитети по ал. 1, т. 5, по ал.
2 и по чл. 11, ал. 2.
(4) В предложението за
национален референдум се
включват един или няколко
въпроса, на които гражданите
отговарят с "да" или "не".
Въпросите се изписват на
общоупотребим български език,
кратко, точно и ясно.

чл. 10, ал. 3 и чл. 12 от ЗПУГДВМС за вписването си в публичния регистър на Народното

Проверка на подписката

Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗПУГДВМС в срок до три месеца от уведомлението за започване на

събрание, като прилага протокол от събранието за формирането си.
На същата дата с вх. № ПГ-239-01-5 Инициативният комитет подава Уведомление до
председателя на Народното събрание, че от 28 април 2012 г. започва подписка за
произвеждане на национален референдум, като прилага образец на подписката.
По този начин Инициативният комитет е спазил процедурата, предвидена в закона.

Препоръка: Увеличаване на 6 месеца на срока за събиране на над 500 000 подписа.
Определеният в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление (ЗПУГДВМС) срок от 3 месеца е твърде кратък – само партии с развити
структури могат да отговорят на това законово изискване, реализирането на подписка от
граждански организации би било затруднено при настоящата нормативна уредба.

Институт за развитие на публичната среда / Програма„ Публични политики“ / Доклад от оценка за въздействието на ЗПУГДВМС

10

Чл. 13. ал. 1 Подписката се
внася в Народното събрание от
инициативния комитет заедно
с документите по чл. 11, ал. 4
или чл. 12, ал. 7 и се вписва в
регистъра по чл. 10, ал. 3.

подписката, същата следва да бъде внесена в Народното събрание. В противен случай,

2) Председателят на
Народното събрание изпраща
подписката на Главна
дирекция "Гражданска
регистрация и
административно обслужване"
към Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството, която
извършва незабавно служебна
проверка. Когато се установи
наличието на необходимия брой
подписи, изискуеми по чл. 10,
ал. 1, т. 5 или ал. 2,
проверката се преустановява и
се изготвя протокол, който се
изпраща на председателя на
Народното събрание.

Народното събрание са внесени 774 536 подписа на хартиен носител, с искане за провеждане

процедурата по внасяне на предложение за референдум се прекратява от председателя на
Народното събрание.
От името на Инициативния комитет на 27 юли 2012 г., в срока по чл. 13, ал. 1 от закона в
на национален референдум. Законът не позволява попълване по електронен път.
В закона е предвидено председателят на Народното събрание да изпрати подписката на Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ към
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва незабавно
служебна проверка. Когато се установи наличието на необходимия брой подписи, проверката се
преустановява и се изготвя протокол, който се изпраща на председателя на Народното
събрание. Законът не предвижда срок, в който ГД „ГРАО” да извърши проверката. В
конкретния случай ГД „ГРАО” извършва проверката за около 60 дни.
Законът предвижда, че срокът по чл. 13, ал. 8 ( три месеца за приемане на решение от
парламента по предложението за референдум) не тече за времето, необходимо за извършване
на проверката на подписката от ГД „ГРАО”/
От протокол от 27 септември 2012 г. на ГД „ГРАО” за извършена проверка на подписка е видно,
че резултатите са следните: брой проверени записи - 717 021; брой граждани с коректно
вписани данни в подписката – 543 639; брой на некоректните записи – 173 382, от тях: брой на
записите с грешни данни – 137 822; брой на повторени записи – 28 766; брой на лицата под 18
години – 2 256, брой на лицата, които не са български граждани – 1 363, брой на починалите
лица – 2 925, брой на лицата, поставени под запрещение – 121, брой на записите без подписи –
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129.
Препоръка: Необходимо е в закона да се определи срок за извършване на проверката на
подписите от ГД „ГРАО” – не по-дълъг от 30 дни и да се предвидят санкции за неизпълнение на
срока. Тази промяна е необходима, за да не бави изпълнителната власт необосновано
проверката на валидността на подписката за иницииране на референдум.

Предложение за провеждане
на национален референдум
от не по малко от 500 000
граждани

На лице бяха подписите на 543 639 граждани, подкрепящи предложението на Инициативен

чл. 10, ал. 2. от ЗПУГДВМС:
Народното събрание приема
решение за произвеждане на
национален референдум,
когато това е поискано от
инициативен комитет с
подписка, съдържаща
подписите на не по-малко от
500 000 български граждани с
избирателни права и не
противоречи на ограниченията
по чл. 9, ал. 2, 3 и 4.

централа на площадка „Белене”?“

Предложение за национален
референдум, направено „от

комитет на граждани за провеждане на национален референдум с въпрос:
”Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена

В хипотезата на чл.10, ал. 2 Народното събрание действа в условията на обвързана
компетентност. Парламентът следва да констатира наличието или отсъствието на предметния
обхват на въпроса във връзка с чл. 9 ал. 2, 3, 4 от ЗПУГДВМС - след което трябва да приеме
решение за провеждането на референдум, като може да редактира, без да променя смисъла на
съдържащия се в предложението въпрос.

На 12 октомври 2012г. президентът Росен Плевнелиев проведе консултации за референдума с
парламентарно представените политически сили. Решението за консултации президентът
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не-по малко от една пета от
народните представители“
– чл.10, ал.1, т. 1 от ЗПУГДВМС

мотивира с необходимостта от постигане на съгласие относно формулировката на въпроса,
който предстои да бъде подложен за национално допитване. След проведените консултации,
президентът обяви, че според него въпросът трябва да е: „дали искаме да развиваме атомната
енергетика чрез изграждане на нови мощности – да ли не”. Въпросът на БСП „трябва да се
преформулира” - бе позицията на президента.
В деня на консултациите, премиерът и лидер на ГЕРБ обяви, че партията му ще се съгласи с
всички предложения на БСП за референдума, включително и за въпроса, като изразява
надеждата си, че Конституционният съд ще отмени референдума като противоконституционен.
Премиерът отбелязва, че ако управляващите не подкрепят референдума, опозицията ще ги
атакува, че ГЕРБ не искат да чуят народа. „Капанът към нас е много голям”, „от двете злини
избираме референдума”, подчертава Борисов.
На 17 октомври 2012 г. Доброслав Димитров и група народни представители от ГЕРБ на
основания чл.10, ал.1, т. 1 от ЗПУГДВМС внасят в НС предложение за свикване на национален
референдум с въпрос:
„Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова
ядрена електроцентрала?”
В мотивите към предложението, вносителите посочват, че народът като суверен е този, който
трябва да реши дали да продължи да се развива ядрената енергетика чрез изграждането на
нова ядрена централа, а решението за конкретните социално- икономически, технически и
финансови параметри на всеки проект е от компетентността на Министерския съвет съгласно
Закона за безопасното използване на ядрената енергия.
В хипотезата на чл. 10, ал. 1, Народното събрание действа в условията на свободна преценка за
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целесъобразността на предложението. В този случай парламентът е органът, който следва да
реши дали да приеме или не предложението, направено от депутатите.

II.

ФАЗА

Парламентарен дебат за
въпроса на референдума и
вземане на решение за
провеждане на референдум

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМ

Възникнаха две инициативи за провеждане на национален референдум по една и съща тема, с
различно формулирани въпроси, в различни хипотези на закона. В единия случай инициатори
са 76 народни представители от ГЕРБ, а в другия Инициативен комитет, подкрепян от БСП събрал над 500 000 подписа на граждани.
В правната комисия към НС и в пленарна зала се представиха различни тълкувания как следва
да се процедира в този случай. Проведе се разгорещен дебат по приложението на закона – като
основно се дискутира дали въпросът, подкрепен от подписката отговаря на изискванията на
чл. 9 от закона, определящ въпросите, по които може да се провежда национален референдум.
Спори се дали предлаганият от депутатите на ГЕРБ въпрос е редакция или нов въпрос,
представляващ инициатива за нов референдум, по който НС следва да вземе отделно решение.
Пропуск на закона е, че не урежда процедура за разглеждане на повече от едно предложение
за произвеждане на национален референдум с въпрос по една и съща материя.
В публичното пространство се изложиха позиции, че решението на НС за провеждане на
референдум за строителство на ядрена централа следва да се атакува пред КС, защото това не е
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въпрос от компетенциите на НС, а на изпълнителната власт и следователно не може да се
подлага на референдум. Привеждат се аргументи от раздел ІV от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия - „Особени правила при изграждане и експлоатация на ядрени
централи” - чл. 45, ал. 1 „Ядрена централа се изгражда по решение на Министерския съвет.”
Групата на Синята коалиция (СК) в парламента изтъква в своята позицията, че възложената
изключителна компетентност на МС се дължи на условието, че конкретното решение изисква
събиране на най-разнообразна експертиза за индивидуален инвестиционен проект, която е
недостъпна за избирателите и за народните представители. С предложението за референдум за
строителството на АЕЦ „Белене”, според СК, избирателят бива намесен в решение от
изключителните правомощия на МС.
Подробно аргументите от политическия дебат могат да бъдат проследени в стенограмите от
заседанията на правната комисия от 18 октомври 2012 г. и заседанието на парламента от 24
октомври 2012 г.
На 24 октомври 2012 г. Народното събрание прие решение за произвеждане на национален
референдум с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез
изграждане на нова ядрена електроцентрала?”
Гласуваха 113 народни представители: „за“ 106, „против“ 7, „въздържали се“ - няма.
Препоръка: Необходимо в закона да се предвиди ред за разглеждане на повече от едно
предложение за произвеждане на национален референдум с въпрос по една и съща материя, за
да се предотврати възможността парламентарното мнозинство да „финтира“ по своебразен
начин инициатива за провеждане на национален референдум чрез подписка от над 500 000
души, задължаваща парламента да приеме решение за провеждане на референдум.
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Обнародване на решението
на НС

Решението за провеждане на национален референдум беше обнародвано в „Държавен вестник”,
брой 83 от 30 октомври 2012 г.

Възможност за атакуване на
решението на НС за
провеждане на референдум
пред Конституционния съд
Чл. 6. (1) от ЗПУГДВМС
Споровете за
конституционност на
решението на Народното
събрание за произвеждане на
национален референдум се
решават от Конституционния
съд до определяне на датата за
неговото произвеждане.

В ЗПУГДВМС е записано, че национален референдум се свиква само по въпроси, които са в
правомощията на Народното събрание.
Народни представители изразиха мнение, че чрез въпроса на референдума се изземват
правомощията на изпълнителната власт и Конституционния съд (КС) трябва да бъде сезиран,
за да се установи попада ли поставеният въпрос в кръга пълномощия на Народното събрание
или е компетентност на Министерски съвет.
Право да сезират КС с искане за обявяване на противоконституционност на решение за
поставяне на въпрос на национален референдум имат субектите по чл. 150 от Конституцията .
Такова искане не беше отправено в сроковете по закона.
Освен спорният предмет на въпроса на референдума има проблем с формулировката на
въпроса. Той не беше еднозначен и достатъчно ясен за гражданите. Доказателство за това са
данните от изследванията на Социологическата агенция „Алфа Рисърч“:
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Знаете ли за какво гласувате на Референдума?
1/ „ЗА“ или „ПРОТИВ“ АЕЦ в Белене
2/ „ЗА“ или „ПРОТИВ“ нов блок в Козлодуй
3/ „ЗА“ или „ПРОТИВ“ изграждането на нова ядрена
електроцентрала
4/ Не знам

17.12.2012
45%
4%
38,2%

21.01.2013
42%
5,6%
41,6%

12,9%

10,8%

Препоръка: Добре формулираният въпрос е от ключово значение за провеждането на
референдума и легитимността на резултата. Въпросът трябва да бъде ясен и еднозначен, а не
подвеждащ и объркващ избирателите. Трябва да е ясно гласуването с „да“ или „не“ до какви
действия и последици за институциите води.

Насрочване на националния
референдум от президента
Чл. 14. (1) Президентът на
Републиката в срок до един
месец от обнародването на
решението на Народното
събрание за произвеждане на
референдум определя датата
на референдума, която не
може да е по-рано от два и покъсно от три месеца от
датата на обнародване на

На 31 октомври 2012 г. президентът издаде Указ № 385 за определяне на дата на произвеждане
на национален референдум на 27 януари 2013 г. Указът е обнародван в „Държавен вестник”,
брой 87 от 9.11.2012 г.
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решението на Народното
събрание.
(2) Президентът определя
датата на референдума в един
почивен ден
III.

ФАЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

Изборна администрация

За произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г. Цeнтралната избирателна

Чл. 7. (1) Централната
избирателна комисия
изпълнява функциите на
Централна комисия за
произвеждане на национален
референдум. Районните
избирателни комисии за
произвеждане на избори за
народни представители
изпълняват функциите по
организирането на национален
референдум на територията
на избирателните райони.
(3) Районните, съответно
общинските избирателни
комисии назначават секционни
избирателни комисии в състав:
председател, секретар и до 5
членове, подпомагат и
контролират тяхната
дейност.
(4) Кметът на общината
определя обхвата и номерата
на избирателните секции и
предлага състава на

комисия назначи нови районни избирателни комисии при използване на определените
мандати за народни представители в изборите за народни представители през 2009 г. Това
решение на ЦИК е в разрез със закона, който указва, че „Районните избирателни комисии за
произвеждане на избори за народни представители изпълняват функциите по организирането
на национален референдум на територията на избирателните райони. „ Избори за народни
представители са провеждани през 2009 г. и следваше да се възпроизведе съставът на тези
комисии, са организирали изборите, а не да се назначава нови с мандат само за референдума.
В свои публични изяви председателят на ЦИК изтъкна неясна мотивация: „Основният
аргумент да се назначат районни избирателни комисии специално за провеждането на
референдума, беше тезата, че в закона е посочен само видът РИК, т.е. отнася се само до
принципа на съставянето им, а не става въпрос за РИК, които ще проведат конкретен избор за
народни представители. Трябва да се обясни, че районните комисии, които са провели изборите
за Народното събрание през 2009 година, са с изтекъл мандат и вече не действат. А районни
комисии за предстоящия вот за парламент през 2013 година няма как да бъдат назначени сега,
защото те са пряка функция от мандатите за народни представители, а съгласно Изборния
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секционните комисии след
консултации с инициативния
комитет и представители на
парламентарно
представените партии и
коалиции, за което уведомява
районната или общинската
избирателна комисия.

кодекс тези мандати се определят 70 дни преди дата на вота. „
В протокола от заседанието на ЦИК от 13 ноември 2012 г., когато е прието решението, липсва
аргументация защо ЦИК приема такъв подход. Това решение на ЦИК бе съобщено на
страницата на комисията още на 1 ноември 2012 г. и бе наречено „протоколно“. След
недоволство от страна на БСП, че така решението не може да бъде обжалвано, същото бе
прегласувано на 13 ноември 2013 г. и обявено на сайта на комисията. Решението е обжалвано
от представителите на БСП, които настояват, че законът следва да се изпълни като се назначат
районните избирателни комисии, провели парламентарните изборите през 2009 г. .
До 27 ноември 2013 г. ЦИК назначи всички районни избирателни комисии - председателите на
всички 31 РИК са от ГЕРБ. При определяне на състава на РИК се прилагат нормите на
Изборния кодекс – там няма определен ред как се назначават членовете на ръководството на
РИК, ако при проведените при областния управител консултации не е постигнато съгласие. В
общия случай съгласие няма и ЦИК следва да реши как да разпредели между различните
политически квоти ръководството на РИК – председател, зам. – председател и секретар. Право
на ЦИК е при равни условия да реши кой от предложените членове на общинските комисии да
назначи, мотивира се ВАС. Поне за шест РИК – е имало алтернативни предложения за
председатели на комисиите, но ЦИК е възприела подхода да даде всички председателски места
на управляващата партия ГЕРБ.
Срещу решенията на ЦИК за назначаване на РИК-овете имаше общо 14 жалби.

Подвижни избирателни
секции

Няма официална информация колко подвижни избирателни секции е имало в отделните
избирателни райони. Проверката на ИПЕД установи, че в трите избирателни района в София –
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23, 24, 25 – няма подвижни избирателни секции за хора с увреждания. Това е така, защото в
нито една от районните администрации в Столична община не са подадени изискващите се 10
заявления от хора с увреждания, които биха искали да се възползват от възможността за
гласуване в дома си.
На 12 декември 2013 г. започна да се излъчва видео и аудио клипът на ЦИК в обществените
медии, насочен към хората с увреждания, в който се обяснява какви са сроковете за подаване
на заявления за ползване на подвижна урна. Срокът беше до 27 декември 2012 г .
Препоръка: Следва да се води статистика колко заявления са подадени в цялата страна - по
населени места, колко подвижни секции са направени, да се възложи изследване сред хората,
които са подали заявления, за да се проучи по какви канали е достигнала информацията до тях
и да се проведе изследване и сред другите заинтересовани, които не са подали заявления, за да
изследва поради липса на информация или поради нежелание да гласуват не са се възползвали
от тази възможност - да разбере какви са дяловете на едните спрямо другите – само така може
да се измери ефектът от информационната кампания сред тази група гласоподаватели и да е
предвидят работещи законови и институционални гаранции за правата на хората с
увреждания в изборния процес.

Регистрация на застъпници
на алтернативната позиция
Според чл. 16, ал. 2 от
ЗУГДВМС, в информационно-

Със свое решение № 5-НР от 12.11.2012 ЦИК определи ред за регистрация на застъпници на
алтернативната позиция за участие в националния референдум на 27 януари 2013 г.
ЦИК реши, че застъпниците за алтернативната позиция, които искат да участват в
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разяснителната кампания
имат право да участват
инициативни комитети и
застъпници на
алтернативната позиция.

кампанията, трябва да създават инициативни комитети, регистрирани в ЦИК. Инициативният
комитет трябва да се състои от 5 до 15 членове. При регистрацията в ЦИК се посочва
алтернативната позиция по въпроса на националния референдум. Прилага се решение за
създаване на инициативния комитет, което съдържа алтернативната позиция по въпроса на
националния референдум и мотивите към нея, и решение за определяне на лицето, което да го
представлява.
Според решението на ЦИК, Инициативният комитет е задължен да събере подписка от помалко от 7000 гласоподаватели , подкрепящи регистрацията му. Крайният срок за подаване на
документи за регистрация бе 7 декември 2012 г.
ЗПУГДВМС не предвижда ред за регистрация на застъпниците на алтернативната теза в
референдума. Решението на ЦИК няма правно основание в нормативен акт и излиза извън
законовите си правомощия на ЦИК. Тълкувайки § 2 от ПЗР на ЗУГДВМС и ИК ЦИК неправилно
е въведе регистрационен режим за участие в информационна кампания на застъпници на
алтернативната позиция само и единствено под формата на инициативен комитет.
Срещу решението постъпиха във ВАС две жалби - от партия "Зелените" и щаба на партия"
България за гражданите". В жабите се изтъква, че ЦИК е надхвърлила правомощията си като
въвежда задължително изискване за регистрацията на застъпници на алтернативната теза под
формата на инициативен комитет. ЗПУГДВМС и ИК не съдържат изискване субекти, желаещи
да бъдат застъпници на алтернативната позиция по смисъла на чл. 16 от ЗУГДВМС, да
изпълняват условията за инициативен комитет.
Решението на ЦИК е прието с 9 гласа „за“ и 4 „против“ от 13 участвали в гласуването членове на
комисията, един от гласувалите членове на комисията - г-н Владимир Христов, изразява
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„особено мнение“, че с това решение е „ направен особен микс от правила от Изборния кодекс,
който няма оправдание и юридически разум. Въпреки това обаче решението представлява
някакъв ред , който ще даде една възможност на застъпниците на алтернативната позиция да
се обозначат в обществото и да участват в референдума.“
В протокола от заседанието не се съдържат аргументи защо се избира такъв подход за
регистрация на застъпниците на алтернативната теза.
В Решението ЦИК смесва института на застъпниците с този на инициативния комитет, които
правни фигури имат коренно различни функции и цели в избирателния процес, респективно
изискванията за регистрация на тези правни субекти също са различни. Правилата в ИК,
приложими на основание § 2 от ПЗР на ЗУГДВМС, въвеждат института на инициативния
комитет само за издигане на кандидат, който да участва в изборния процес.
ЦИК води регистри за партиите, коалициите и инициативните комитети, но няма правомощия
с решения да въвежда нови регистрационни режими и изисквания за регистрация, които не са
предвидени в нормативен акт. Целта на застъпниците съгласно ЗУГДВМС е да участват в
провеждането на информационно-разяснителна кампания и така да осигурят еднакви
възможности за представяне на различните становища по предмета на референдума и да
осигурят вземането на информирано решение от гражданите. Въвеждайки изискванията за
регистрация на застъпниците под формата на инициативен комитет, ЦИК създава ограничения
за участие на гражданите в информационно-разяснителната кампания, с което се нарушава
принципът за гарантираните на еднакви възможности за представяне на различните
становища по предмета на референдума.
Решението предвижда доста кратък срок за събиране на подписката от 7000 подписа.
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Съгласно чл. 109, ал. 4 от Изборния кодекс, подписката за участие в избори следва да бъде
внесена от инициативния комитет в срок до 32 дни преди изборния ден. В Решението си ЦИК
предвижда, че крайният срок за регистрация на инициативните комитети като застъпници на
алтернативната позиция и внасянето на подписка следва да стане не по-късно от 50 дни преди
изборния ден – така срокът е съкратен допълнително от ЦИК с 18 дни.
Възможно най-ранното събирането на подписката не можеше да започне преди 14 ноември
2012г., тъй като приложимите документи бяха обявени на електронната страница на ЦИК на
13 ноември 2012г. в 13:21 часа.
Във връзка с подадените срещу решението на ЦИК жалби ВАС излезе с определение, с което
прекрати производството и изпрати делото за разглеждане на жалбите по подсъдност на
Административен съд.
Това решение не е сред лимитативно изброените в чл. 26, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс актове,
подлежащи на контрол пред Върховния административен съд. Според съда, с решението на
ЦИК се определят общите правила за създаване и регистрация на инициативни комитети като
застъпници на алтернативна позиция.
ЦИК регистрира два инициативни комитета и постанови отказ за регистрацията на други два:
-

”Да не се развива ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова
ядрена електроцентрала” е тезата на регистрирания от ЦИК Инициативният комитет,
представляван от Иван Иванов /Синя коалиция/ - получи регистрация;

-

„НЕ на развитието на ядрената енергетика с нова ядрена централа” е тезата на
Инициативен комитет, представляван от Мария Капон /ЕНП/ - получи регистрация;
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-

„За независима българска енергетика срещу опитите България да попадне в чужда
енергийна зависимост” с пояснението: ”За защита българската ядрена енергетика като
основен елемент на националната българска независимост. За строеж на АЕЦ „Белене” и
нови мощности на АЕЦ „Козлодуй” под контрола на българската държава. Защитата на
националния интерес изисква развитие на българската ядрена енергетика, за да не
изпадне в енергийна икономическа зависимост от чужди държави” – тази теза, заяви за
регистрация инициативен комитет, представляван от Ангел Джамбазки /ВМРО-БНД/.
На инициативния комитет бе отказана регистрация, поради разбирането на ЦИК, че
предложената теза не е „алтернативна“, а е „про“ и изразява позицията на инициаторите
на референдума.

-

С Решение № 73-НР/7.12.2012 г., ЦИК регистрира при условие на неприключила
процедура по събиране на подписка, Инициативен комитет, представляван от Борислав
Димитров Сандов /ПП „Зелените”/ като застъпник на алтернативната позиция, заявена
като: „Не сме съгласни да се развива ядрената енергетика в Република България чрез
изграждане на нова ядрена електроцентрала.”

На 10.12.2012 г. ЦИК с Решение № 76-НР заличи регистрацията на Инициативния комитет,
представляван от Борислав Сандов. Мотивите за заличаване на регистрацията са свързани с
писмо вх. № НР-220/10.12.2012 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на подписката,
подкрепяща регистрацията. От нея е установено, че от заявените 7 315 подписа, коректни са
само 6 252. ЦИК аргументира решението си и с обстоятелството, че крайният срок за
представяне на подписка, съдържаща 7 000 подписа в подкрепа на регистрацията на
инициативния комитет, е изтекъл на 7 декември 2012 г.
Инициативният комитет подава жалба срещу решението на ЦИК. В жалбата са изложени
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съображения за незаконосъобразност на обжалваното решение, а именно: немотивираност на
акта, липса на нормативно основание за издаването му, тъй като същото се основава на
Решение № 5-НР/2012 г. на ЦИК, което е обжалвано. „Зелените” считат решението за
несъобразено с целта на закона и с основни правни принципи, и не на последно място, защото
ЦИК е нарушила собствената си практиката и тази на ВАС, като не е дала срок за представяне
на допълнителни уточнения и допълнения при непълноти в подписката, в който смисъл са
Решение № 11148/16.08.2011 г. на ВАС по адм.дело № 9938/2011 г., Решение №
11144/16.08.2011 г. по адм. дело № 9939/2011 г., и Решение № 11142/15.08.2011 г. по адм.
дело № 9936/2011 г.
В посочените съдебни решения са изложени мотиви за незаконосъобразност на решения на
ЦИК, тъй като комисията не е изпълнила нормативно установеното си задължение да даде
указания за отстраняване на нередовност на подписка /за регистриране на политическа
партия в местни избори/ в 3-дневен срок и това е достатъчно основание за отмяната на
обжалваните решения.
Съдът приема, че независимо, че политическата партия е подала заявление за регистрация в
последния ден, е спазила срока, поради което ЦИК е длъжна да даде 3-дневен срок за
отстраняване на нередовност на подписката. Да се приеме обратното, смята съдът, че подалите
заявление в последния ден на срока, но спазили същия, не могат да се възползват от
възможността да отстранят непълнотите в заявлението си, са поставени в неравностойно
положение спрямо тези, които са заявили желанието си за участие в изборите на някоя от
предходните дати. Става въпрос за политическите партии „Национално движение за спасение
на отечеството”, „Партията на българските жени” и „Движение нашият град”.
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С решение № 16013/14.12.2012 г., ВАС отхвърля жалбата на Борислав Сандов, представляващ
инициативния комитет като неоснователна. Мотивите вече са коренно различни: в съдебното
решение се посочва, че е неоснователно възражението, че ЦИК е следвало да даде допълнителен
срок за отстраняване на нередовностите на подписката, тъй като заявлението за регистрация е
подадено в последния възможен ден.
Съдът не е изложил мотиви защо приема за неоснователно възражението на жалбоподателите,
още повече, че същите са се позовали на съдебните актове, постановени от ВАС. И нещо повече
тези съдебни актове, според които, въпреки че регистрацията е заявена в крайния срок е
необходимо ЦИК да даде 3-дневен срок за отстраняване на нередовност, следва да бъдат
обсъдени от съда като трайна негова практика, тъй като Изборния кодекс има субсидиарно
приложение за неуредените случаи в ЗПУГДВМС.
Вместо да направи това съдът е постановил акт, противоречащ на трайната му практика. В
този смисъл при постановяването на решението на ЦИК и на съда въобще не е отчетен фактът,
че се засягат основни права на гражданите, гарантирани от закона, в конкретния случай да
участват чрез инициативен комитет като застъпници на алтернативната позиция на въпроса за
референдума и възможността да представят пред гражданите информация за алтернативната
теза.
Препоръка: Необходимо е да се уреди в специална разпоредба на закона начинът, по който се
конституират

застъпниците

на

алтернативната

теза

при

провеждане

на

национален

референдум, като не се прави пряка аналогия с условията за регистрацията на политически
партии, коалиции и инициативни комитети за издигане на кандидати за избори.
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Кампания за референдума

Според закона информационно-разяснителната кампания започва 30 дни преди датата на
произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди него – от 27 декември 2012 г. до 25

Правомощия на Министерския
съвет във връзка с
произвеждането на
референдума
Чл. 15. (1) Организационнотехническата подготовка на
национален референдум се
осъществява от Министерския
съвет.
(2) Министерският съвет
организира издаването на
информационен лист, който
съдържа:
1. формулировката на въпроса;
2. кратка информация за
мотивите на референдума въз
основа на предложението за
неговото произвеждане;
3. информация за времето,
мястото и реда за
произвеждане на референдума.

януари 2013 г. Информационната кампания за референдума беше изцяло регулирана от
правилата на Изборния кодекс. С решение № 78-НР от 11.12.2012 г. ЦИК определи условията и
реда за провеждане на информационно-разяснителната кампания за национален референдум
на 27 януари 2013 г.
Информационно-разяснителната кампания по въпроса на референдума се организира от
Инициативния комитет и 76-те народни представители, внесли предложение за референдум,
както и от инициативните комитети, регистрирани в ЦИК като застъпници на алтернативната
позиция.
Така в кампанията се установиха по два „отбора“ – за тезата „за“ и за тезата“против“ инициатори на референдума и застъпници на алтернативната позиция. Според решението на
ЦИК, инициативните комитети и 76-те народни представители имат свобода на изразяване и
агитация в устна и писмена форма на събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.
Имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима. При
провеждането на кампанията те могат да бъдат подпомагани и от други гласоподаватели, които
не са членове на инициативните комитети, които да участват в организираните прояви и в

Информационно-разяснителна
кампания
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от
2011 г.) За провеждане на
информационно-разяснителна
кампания се прилага
съответно Изборният кодекс,

различните форми на агитация.
По време на информационно-разяснителната кампания инициативните комитети и народните
представители могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други
агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име
се издава. Всеки материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е
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като се гарантират еднакви
възможности за представяне
на различните становища по
предмета на референдума.
(2) Всеки гражданин има право
да получи информация за
различните позиции по въпроса
или въпросите на
референдума. Общините
предоставят безвъзмездно на
инициативния комитет и на
застъпници на
алтернативната позиция
подходящи помещения за
провеждане на обсъждания и
други прояви по въпроса или
въпросите на референдума.
(3) Информационноразяснителната кампания
започва 30 дни преди датата
на произвеждане на
референдума и приключва 24
часа преди него.

престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на
агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните
материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.
В правомощията на районните избирателни комисии е да се произнасят по жалби за
неправилно поставени агитационни материали по време на информационно-разяснителната
кампания. Агитационните материали се поставят на сгради, огради и витрини само след
разрешение на собственика или управителя на имота.
Кампания в обществените медии
С Решение № 82-НР от 13 декември 2012 г. ЦИК уреди правилата за провеждане
информационно-разяснителна кампания, провежданата по обществените медии:
БНТ и БНР отразяват кампанията под формата на клипове, хроники, диспути и други форми,
изрично договорени в споразумения между участниците в кампанията и ръководството на
обществените медии.
Редът за представяне на ИК и 76-те народни представители в различните форми на
информационно-разяснителната кампания по БНТ и БНР се определя от ЦИК чрез жребий за
всяка една поотделно.
Излъчването на клиповете и на хрониките се заплаща по тарифа, определена от Министерски
съвет, не по-късно от 17 декември 2012 г.
В информационните си емисии ръководствата на БНТ и БНР са длъжни да спазват принципите
на равенство и обективност при отразяване на проявите на участниците в информационно-
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разяснителната кампания, като се гарантират еднакви възможности за представяне на
различните становища по предмета на референдума.
Електронни медии, с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове, могат да
предоставят време за отразяване на кампанията на ИК и на 76-те народни представители при
едни и същи условия и цени.
Условията и редът за предоставяне на време за отразяване, както и тарифите се обявяват на
интернет страницата на съответната медия не по-късно от 17 декември 2012 г. (40 дни преди
деня на референдума). Заплащането се извършва предварително.
Условията, редът и тарифите се изпращат на Сметната палата и се предоставят на ЦИК - за
електронна медия с национален обхват, и на районните избирателни комисии - за електронна
медия с регионален и местен обхват, не по-късно от 17 декември 2012 г. (10 дни преди
началото на информационно-разяснителната кампания).
При нарушаване на реда за провеждане на информационно-разяснителната кампания от
доставчиците на медийни услуги, ИК и 76-те народни могат да подават жалби в срок до 24 часа
след излъчването на съответното предаване.
Анализът сочи, че стойността на тарифите на Министерски съвет ( определени три дни покъсно спрямо срока определен от ЦИК) за отразяване на кампанията за референдума е
увеличена от 15 до 50 % за различните информационни форми, в сравнение с изборите през
2011 г. Средно голяма кампания в обществените медии не би могла да струва по малко от 65
000 лв.
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Кампанията в публичните медии бе платена – с изключение на няколко форми по БНТ :
1. В сутрешен блок „Денят започва”: индивидуални участия на представители на участниците в
кампанията – с начален час 08:30 ч. и продължителност 10 (десет) минути.
2. В предаването „Панорама” – две дискусии с по двама участници – един, представител на
застъпниците на тезата „за” и един представител на застъпниците на тезата „против”.
3. Предаването „Референдум”- едно издание, представи двете тези по въпроса на референдума
с осем участници – четирима застъпниците на тезата „за” и четирима застъпниците на тезата
„против”.
БНТ

направи

специален

сайт

посветен

на

референдума,

а

Нова

телевизия

имаше

специализирана рубрика „ Въпросът за АЕЦ“.
С изключение на ГЕРБ всички участници в кампанията се включиха в диспутите, организирани
от обществените медии. Единствена ГЕРБ не откри своята информационна кампания на 27
декември 2012 г. На 6 януари 2013 г., след изявление на премиера, ГЕРБ промени своето
послание и започна да агитира да се гласува с „не“ на референдума.
След промяната на позицията на 76 депутати – инициатори на референдума, БСП сезира ЦИК с
искане депутатите на ГЕРБ да бъдат отстранени от информационна кампания.
На 11 януари 2013 г. ЦИК отговори с писмо, че инициаторите за провеждането на референдума
- инициативният комитет, представляван от Стефан Воденичаров и групата от 76 депутати от
ГЕРБ, са възникнали като правни субекти по силата на закона и като такива са участници по
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право в информационно-разяснителната кампания и не се регистрират в ЦИК. Комисията
следи за спазване на принципите на равнопоставеност в кампанията и в съответствие с
правомощията ѝ по Изборния кодекс не може да отстрани участници в информационноразяснителната кампания.

ИПЕД проведе мониторинг на информационната кампания за националния референдум в 22
централни печатни и електронни медии. Резултатите могат да бъдат видени тук.
Информационен лист за референдума
На 12 декември 2012 г. Министерския съвет издаде информационен лист, който включи:
формулировката на въпроса; кратка информация за мотивите на референдума въз основа на
предложението за неговото произвеждане, информация за времето, мястото и реда за
произвеждане на референдума.
Според прессъобщениетo на Министерския съвет "в кратък текст е представена обективна
информация за последствията от вземане на решение "за" или "против" развитие на ядрената
енергетика чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала". МС поемат ангажимент да
представят и алтернативната позиция на комитетите, които са против развитието на ядрената
енергетика със строеж на нова ядрена, но контрааргументи в информационния лист всъщност
няма.
Подходът, избран от МС е изцяло формален – предложеният „информационен лист“ няма
съществена информационна стойност. Той представя въпроса и процедурата за гласуване, но
не изяснява предисторията на проблема. Съдържат се само мотивите на 76- депутати от ГЕРБ,
инициатори на референдума. Този подход не предполага наличие на идея чрез документа да се
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усили информираността по проблема, образоваността, правната и политическата култура на
гражданите за смисъла от пряката демокрация.
Информационният лист беше публикуван само на сайтовете на министерствата, областните
управи, които са разпратили листа на кметовете на общини. Министерски съвет не
разпространи информационния лист чрез средствата за масова информация, каквито бяха
методическите указания на Централната избирателна комисия. От пресцентъра на МС обясниха
пред медиите, че информационният лист е разпространен достатъчно широко, след като е
качен на интернет страниците на всички министерства и е разпратен до областните
управители. Този подход на МС не дава възможност на хората, които нямат достъп до интернет
да достигнат до тази информацията. Това е пряко нарушение на закона, който изисква равен
достъп на всички граждани до информация по поставения за решаване въпрос – принцип,
залегнал в чл. 2 на закона.
Разяснителна кампания на ЦИК
За разясняване на правата и задълженията на гласоподавателите ЦИК обяви конкурс и изготви
три аудио и видео клипа. На 21 декември 2012 г. трите клипа бяха достъпни на страницата на
ЦИК. За първи път ЦИК издаде плакат с правата на избирателите, който бе поставен пред
всяка избирателна секция.
Няма информация с каква честота са показвани клиповете и дали частни медии са ги
разпространявали. Няма данни да е правено измерване на промените в нивото на
информираност в резултат на кампанията на ЦИК и до какви целеви групи е достигнала
кампанията на комисията. Неясни са и предварително заложените цели от ЦИК в
информационно-разяснителната кампания и в каква степен са постигнати.
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Мониторингът на ИПЕД установи, че няма единен подход при използването на сайтовете на
областните управи за публикуване на решенията на РИК-овете и разпространение на
информация за избирателите. Използването на сайтовете като канал за комуникация не е
гарантирано от методическите указания и решенията на ЦИК – там фигурира следната
формулировка - „решенията на районните избирателни комисии се оповестяват и на интернет
страницата на съответната областна администрация, когато това е възможно.“
В рамките на наблюдението върху организацията на референдума бе направен анализ на
информацията, която се публикува на сайтове на областните, разясняваща правата на хората
с увреждания. Според методическите указания на ЦИК Районните избирателни комисии следят
за осигуряване на условия за глaсуване на гласоподаватели с увреждания на опорнодвигателния апарат или на зрението, като за целта взаимодействат с областните и общинските
администрации.
Не по-късно от 18 януари 2013 г. общинските администрации трябваше да уведомят Районните
избирателни комисии за предприетите от тях мерки, позволяващи на гласоподаватели с
увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в
деня на референдума.
Не по-късно от 19 януари 2013 г. Районната избирателна комисия оповестява по подходящ
начин :
а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увреждане на
опорно-двигателния апарат или на зрението;
б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се
правят заявки за помощ в изборния ден;
в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.
Институт за развитие на публичната среда / Програма„ Публични политики“ / Доклад от оценка за въздействието на ЗПУГДВМС

33

Преглед на Центъра за независим живот на институционалните сайтовете на 28-те областни
администрации установи, че на интернет страниците на 12 от тях липсва частично или изцяло
информация за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или
на зрението. На страниците на областните управи на Благоевград, Велико Търново, Видин,
Враца, Кюстендил, Пазарджик, Плевен, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково,
след 19 януари 2013 г., липсваше информация за координатите на избирателните секции,
определени за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението,
както и за телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат
да се правят заявки за помощ в изборния ден.
( В раздела за подвижните избирателни секции също се представят заключения за проблеми с
информираността на хората с увреждания във връзка с разкриването на подвижни
избирателни секции.)
Сайт на ЦИК
На 9 януари 2013 г. в сайта на ЦИК бе разкрита специализирана секция – „Референдум“.
За първи път ЦИК проведе консултации с НПО за начина на организиране на
информационната кампания. ИПЕД отправи препоръки към ЦИК, в рамките на проведените
консултации.
На 21 януари 2013 г. ЦИК направи страница на комисията в социалната мрежа Facebook. Така
комисията изпълни една от препоръките – установяване на канал за обратна връзка с
гражданите посредством социалните медии. За целите на референдума ЦИК поддържаше и
акаунт в социалната мрежа Twitter.
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Препоръка: Институциите трябва да предоставят обективна информация по темата на
референдума. Информационният лист трябва да достигне директно до всеки от избирателите –
достатъчно рано ( поне 15 дни преди провеждането на референдума) и да представя и двете
позиции - не само тезата на инициаторите, а и тезата на опонентите.
Информационната кампания трябва да е подкрепена с публичен ресурс – обществените медии
и ЦИК следва да имат осигурен бюджет за провеждане на широка разяснителна кампания за
правата и задълженията на избирателите и за представяне на двете позиции в референдума.
Необходимо е да се гарантира безплатен достъп на поддръжниците и противниците до
диспутите по темата на референдума в обществените медии. Публичните средства, отделени за
кампания не трябва да бъдат по-малко от 10% от общия бюджет за провеждане на
референдума, одобрен от правителството. Фиксирането на конкретен процент - дял от общия
бюджет, ще гарантира по-добри условия за реализирането на информиран избор.
Информационно-разяснителната кампания, провеждана от институциите, трябва да следва
предварително разработен план за достигане на различни целеви групи и да работи с
индикатори, измерващи удовлетвореността на гражданите от получаваната информация и
степента на информираност на целевите групи.
Изследването и оповестяването на данни за нивото на информираност на гражданите по
темата на референдума и готовността им да участват в допитването, трябва да е задължение на
НЦИОМ - данните да бъдат оповестявани регулярно - през целия период след приемането на
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решение от парламента за провеждане на национален референдум.
Желателно след приключване на референдума, да се проведе представително изследване за
удовлетвореността на избирателите от информационната кампания и организацията на
референдума.
Държавните институциите и администрацията следва да имат неутрално поведение и да се
въздържа от публична кампания, целяща да повлияее на резултата от референдума.
Необходимо е да има ефективни санкции, ако този принцип се нарушава.
Финансиране на кампанията
на Инициативните комитети
и 76 депутати

С Решение № 77-НР от 11 декември 2012 г. ЦИК определи правилата за финансирането на
информационно-разяснителна кампания по въпроса на националния референдум. В
ЗПУГДВМС редът за финансиране на информационната кампания не е уреден. ЦИК прилага
субсидиарно нормите на Изборния кодекс - чл. 150-159.
Финансирането на информационно-разяснителната кампания по въпроса за референдума
трябва да реализира със средства на ИК и 76 народни представители. Източните за
финансиране са:
- собствени средства на членовете на инициативните комитети и 76-те народни представители,
инициирали референдума;
- дарения от физически лица.
Финансирането от физически лица се извършва чрез дарение на парични средства до 10 000
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лв.
Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 1000 лв., то подава
декларация за произхода на дарените средства.
Забранява се финансиране на информационно-разяснителната кампания:
- с анонимни дарения под каквато и да е форма;
- от юридически лица и еднолични търговци;
- от чуждестранни юридически лица;
- от религиозни институции;
- от чужди правителства или чуждестранни държавни предприятия, търговски дружества или
организации с идеална цел.
Без да са посочени изрично в решението на ЦИК субсидиите на политическите партии също не
могат да се използват за финансиране на кампанията.
Общият размер на финансирането на информационно-разяснителната кампания за всеки от
участниците в информационно-разяснителната кампания не може да надхвърля 2 000 000 лв.
( колкото е прагът за финансиране на президентска кампания).
В срок от 30 дни след деня на референдума, 27 януари 2013 г., участниците в информационно-
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разяснителната кампания трябваше да представят пред Сметната палата отчет за приходите,
разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с кампанията (по образец,
утвърден от Сметната палата), придружен с извлечение от банковата сметка за обслужване на
информационно-разяснителната кампания.
Сметната палата отказа да проверява отчетите на участниците в референдума,
В свое писмо палатата настоява ЦИК да отмени частта от своето решение, според което
инициативните комитети и 76 депутати, поддръжници на различните тези в ядрения
референдум, трябва да се отчитат пред финансовата институция за набраните и
изразходваните финансови средства в кампанията за референдума.

Сметната палата твърди, че след като в специалния нормативен акт няма изрично норма,
изискваща финансирането на агитационната кампания за референдума да подлежи на
проверка, то те не трябва да проверяват размера и произхода на средствата, вложени в
кампанията.
От своя страна, ЦИК заяви, че няма да отмени решението си и изпрати писмо до Народното
събрание, с което запознава законодателя с казуса.
„Комисията взе решение да изпрати писмо до парламента, в което да обясним казуса, че
Сметната палата не намира за необходимо да проверява отчетите на инициативните комитети,
тъй като не смята, че законът за референдумите ги задължава“, обясни пред блога „Отворен
парламент - граждански гласове“ говорителят на комисията Ралица Негенцова. „Няма как да
задължим Сметната палата, можем само да настояваме да проверяват. Предварителната
нагласа, обаче е да не изпълнят нашето решение. И понеже не намерихме друг механизъм,
Институт за развитие на публичната среда / Програма„ Публични политики“ / Доклад от оценка за въздействието на ЗПУГДВМС

38

решихме все пак да поставим въпроса на законодателната власт за евентуален следващ
референдум“, обясниха членове на комисията .

В резултат на противоречивите действия на институциите и липсата на уредба в закона - не
може да се установи колко и какви средства са вложени от участниците в кампанията за
референдума и как са изпълнени, въведените от ЦИК изисквания към финансирането на
кампанията.
Препоръка: Финансирането на кампанията за референдума трябва да е прозрачно - отчетите
на участниците в кампанията трябва да подлежат на одит от Сметната палата. Правилата за
отчитането на финансирането на кампании по време на избори трябва да бъдат приложими и
за финансирането на участниците в референдума.

Избирателни списъци
Списъци
Чл. 8. (1) Национален и местен
референдум се произвеждат по
актуализирани списъци за
изборите за народни
представители, съответно за
общински съветници и
кметове.
(2) За съставянето, промяната
и обявяването на
избирателните списъци се
прилагат съответните
изисквания на Изборния кодекс.

Съгласно писмо на главния директор на ГД „ГРАО" в МРРБ с изх. № 92-00-46/18.01.2013 г. и
получено в ЦИК на 22 януари 2013 г относно избирателните списъци за гласуване на
националния референдум на 27 януари 2013 г. данните към 18 януари 2013 г. са, както следва:


Общ брой гласоподаватели, включени в избирателните списъци за националния
референдум. – 6 949 120.



Общ брой на заличените лица от избирателните списъци – 16 197. От тях:
o

изтърпяващи наказание лишаване от свобода – 7 315;

o

под запрещение – 7 102;

o

заявили желание да гласуват в чужбина по данни от МВнР – 1 773;

o

с издадени удостоверения за гласуване на друго място – 7.
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Общ брой гласоподаватели, подали искане за гласуване по настоящ адрес – 23 265.

Тези данни бяха обявени на сайта на ГД“ГРАО“ и ЦИК едва на 24 януари 2013 г.
Според законодателството избирателните списъци се извличат от регистъра на населението,
поддържан от ГД „ГРАО” към МРРБ и общините. Последното преброяване, извършено през
февруари 2011 г., показва, че населението на България е 7 364 570 души. Броят на
избирателите, регистрирани за изборите за президент през 2011 г. беше 6 873 589 души.
В доклада от наблюдението на изборите през 2011 г. Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа посочва: „Съотношението между броя на жителите и този на имащите
право на глас поражда безпокойство."
В България под 18 години са около 17% ( или около 1 300 000 души) и няма как разликата
между населението и избирателите да е 500 000 души.
Броят на всички граждани с избирателни права обаче може да не е еквивалентен на тези в
избирателните списъци – защото според правилата за изготвяне на списъците в тях не се
включат хора, които са заявили, че ще гласуват в чужбина и тези, които са извън страната през
последните два месеца.
За да бъде валиден референдумът трябва да гласуват поне 4 345 450 души ( толкова колкото са
участвали на последните парламентарни избори) и повече от половината да са отговорили с
"да". Броят на избирателите има ключово значение, защото на тази база се изчислява
избирателната – в случай, че да гласували не по-малко от 20% от имащите право на глас и
половината от тях са отговорили положително – въпросът се връща за разглеждане от
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парламента.
Според обявения списък за референдума от ГД“ГРАО“ - избирателите спрямо президентските
избори са нараснали с 75 531, което не би могло да е възможно, тъй като ГД“ГРАО“ съобщи че
между изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. и референдума на 27 януари са
починали 134 846 избиратели. Броят на избирателите, навършили 18 год. между през 2011 г. и
референдума на 27 януари, е 101 620 – т.е. избирателите следва да са намалели с 33 226.

Тези несъответствия в данните за избирателите пораждат проблеми с отчитането на
избирателната активност в референдума и недоверие в процеса.
В отговор на депутатско питане, свързано с неточността на списъците министърът на
регионалното развитие и благоустройството отговори на 8 февруари 2013 г., че според
ГД“ГРАО“ избирателният списък спрямо президентските избори е нараснал не с 75 531 е два с
15 372 души, а разликата между починалите и навършилите 18 години ( 33 226 души) се
компенсира от граждани придобили българско гражданство – за времето между двата избора 24 539 души.
Според ГД“ ГРАО“ избирателите на президентските избори са били 6 933 748 (число, която не се
открива в протоколите на ЦИК – там избирателите на 1 тур са 6873589, а на 2 тур 6910491 ) ,
като в тази бройка не влизат подалите заявления за гласуване в чужбина 33 226 души.
Препоръка: Трябва да има регистър на избирателите, който да се актуализира и поддържа от
ЦИК.
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Гласуване в чужбина
Право на гласуване
Чл. 4. (1) Право да гласуват на
национален референдум имат
гражданите на Република
България с избирателни права,
които имат постоянен адрес
на територията на страната
към деня на насрочване на
референдума.

Със свое решение № 10-НР от 14 ноември 2012 г. ЦИК реши, че при произвеждане на
национален референдум избирателни секции се образуват и в дипломатическите и консулските
представителства на Република България при спазване на изискванията на Изборния кодекс.
В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образуват
избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 гласоподаватели, заявили желание да
гласуват, не по-късно от 1 януари 2013 г. (25 дни преди датата на референдума).
Централната избирателна комисия не по-късно от 5януари 2013 г. (21 дни преди датата на
референдума) определя с решение дипломатическите или консулски представителства, в които
ще се образуват избирателни секции.
Всеки гласоподавател, желаещ да гласува, подава отделно заявление, което подписва
саморъчно. Заявлението се подава лично от гласоподавателя до дипломатическото или
консулското представителство в съответната държава или се изпраща чрез писмо.
1773 избиратели са подали заявления за гласуване в чужбина на референдума – за сравнение
през 2011 г. заявления за гласуване в чужбина са подали 33 226 души.
Със свое решение № 102-НР 4 януари 2013 г. определи градовете в държавите, в които се
образуват секции за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.
Според Изборния кодекс има възможност за разкриване на секции в населени места, където
няма дипломатически мисии на България, ако има подадени минимум 100 заявления. Тази
опция отсъства от решението на ЦИК, определящо реда за разкриване на секции в чужбина,
защото в ЗПУГДВМС в чл. 9, ал. 1 се почва, че „Национален референдум се произвежда на
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територията на Република България“ - тълкуването на ЦИК на това изискване определи, че ще
може да се гласува само на територията на посолствата и консулствата.
Съгласие за гласуване на референдума се получи от 36 държави в 46 населени места. За
сравнение на последните избори през 2011 г. се е гласувало в 146 града в 58 държави. На
изборите през 2011 г. повече от половината избиратели, гласували в чужбина, са подали гласа
си в секции извън посолствата и консулските представителства. При оценка на възможностите
за гласуване в чужбина трябва да се има предвид именно броят на населените места, в които
има разкрита секции, защото големите разстояния се явяват основната пречка при гласуването
на силно разпръсната българска диаспора. На изборите през 2011 г. в чужбина се гласуваше в
161 секции.
Списък с държави и градове, за които е получено съгласие за разкриване на секции за
гласуване на референдума:
Австрия - Виена
Азербайджан - Баку
Аржентина Буенос - Айрес
Белгия - Брюксел
Босна и Херцеговина - Сараево
Великобритания- Лондон
Гърция - Солун
Дания - Копенхаген
Ирландия- Дъблин
Испания - Мадрид и Валенсия
Италия - Рим
Канада - Отава и Торонто
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Кипър - Никозия
Корея - Сеул
Косово - Прищина
Кувейт - Кувейт
Ливан - Бейрут
Мароко - Рабат
Молдова – Кишинев
За информиране на избирателите, живеещи в чужбина, Министерство на външните работи,
организира подстраница на своя сайт.
Препоръка: Да отпадне от закона формулировката: „Национален референдум се произвежда на
територията на Република България“ – така ще могат да се разкриват секции при условията на
Изборния кодекс и извън дипломатическите мисии - за български граждани с избирателни
права, живеещи в чужбина.

Наблюдение на референдума

Референдумът можеше да се наблюдава от регистрирани в ЦИК организации, по реда на
Изборния кодекс. За наблюдение на референдума се регистрираха 10 организации – 9
български и една международна.
Интересите на ИК и 76- народни представители можеха да се гарантират чрез присъствие по
време на изборния ден в помещенията за гласуване на техни упълномощени представители.
Статутът на тези фигури не е уреден в закона. Какви са техните права и задължения ЦИК
посочи в своите методически указания. Представители на инициативните комитети са
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гласоподаватели упълномощени от представляващия инициативния комитет или от
преупълномощено от него лице.

Представителите на инициативните комитети в деня на референдума имат право да:
- присъстват в изборното помещение при откриване на гласуването ;
- присъстват в изборното помещение по време на гласуването – по един представител
на съответния инициативен комитет;
- присъстват при установяване на резултатите от гласуването – по един представител
на съответния инициативен комитет;
- получат извлечение от протокола на СИК, подписано от членовете на комисията.
Представителите на инициативните комитети не могат да бъдат придружители на избиратели с
увреждания на опорно-двигателния апарат.
Представителите на инициативните комитети по време на гласуването заемат най-отдалечените
места от кабините за гласуване.

Препоръка:

Необходимо

упълномощени

е

чрез

представители

на

законова

разпоредба

инициаторите

на

да

се

гарантира

референдума

и

възможността

застъпниците

на

алтернативната позиция да наблюдават протичането на изборния ден и броенето на
бюлетините. Какъв е броят на тези представители, как се регистрират, колко от тях могат да
присъстват в помещението за гласуване, какви са техните права и задължения – следва да се
уреди в ЗПУГДВМС.

Обявяване на резултатите
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На 29 януари 2013 г. в 16 часа с Решение № 148-НР от 29 януари 2013 г. обяви резултатите от
гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г., съобразно обобщените данни от
гласуването в цялата страна, включително в дипломатическите и консулските
представителства.
Броят на участвалите в гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г. граждани
според броя на намерените в урните пликове е 1 405 463 и е по-малък от броя на участвалите в
последните избори за народни представители на 5 юли 2009 г. гласоподаватели, който е
4 345 450.
Гражданите с избирателни права в националния референдум са 6 950 900. В референдума са
гласували 1 405 463 гласоподаватели, представляващи 20.22 % от гражданите с избирателни
права, от които с отговор „да" са гласували 851 757 граждани, което е повече от половината от
броя на участвалите в националния референдум, поради което е налице хипотезата на чл. 23,
ал. 3 от ЗПУГДВМС.
След публикуване на окончателните данни от гласуването във всички 11 655 секционни
избирателни комисии ЦИК установи, че има значителна разлика (9720) в броя на
гласоподавателите според подписите в избирателните списъци и броя на гласувалите според
намерените в урните пликове. Разликата идва от 130 секционни избирателни комисии (1,115 на
сто), в които са допуснати технически грешки при попълване на протоколите. Тези грешки
могат да се обобщят по следния начин:
1. В 38 случая неправилно в полето на т. 2 от протокола на СИК(Брой на гласувалите
гласоподаватели според подписите в избирателния списък) е вписано числото по т. 1 (Брой на
избирателите според избирателния списък), т.е. гласували са всички от избирателния списък (т.
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1 = т. 2), което не е вярно и се разминава значително с броя на гласувалите според броя на
намерените пликове в урните (т. 3).
2. В 29 случая в т. 2 от протокола на СИК са отбелязани само дописаните (под чертата и в
допълнителния списък) гласоподаватели, което води до значителна разлика, макар и с обратен
знак с броя на гласувалите според намерените пликове в урните (т. 3).
3. В останалите 63 случая разликите между броя на гласоподавателите по т. 2 и т. 3 е
незначителен (от 1 до 4) и се дължи в повечето случаи на неправилно тълкуване и съответно
попълване на числата в т. 3, като най-често разминаването е в това, че в т. 3 се попълва само
числото на намерените пликове, в които има бюлетина, т. е. изваждат се празните пликове,
което е неправилно.
Причината за допуснатите грешки е, че ЦИК не е въвела контроли в секционните протоколи за
избягване на несъответствие между действителните данни и отразените в протокола.
ИПЕД изготви описание на 130-те объркани протокола, в различните избирателни райони на
страната – списъкът може да бъде видян тук.
Препоръка: Прагът за признаване на резултатите от референдума не трябва да бъде „плаващ“ –
определен спрямо броя на гласувалите на последните парламентарни избори. Необходимо е да
се посочи конкретен процент избирателна активност, който трябва да бъде преминат, за да е
задължително решението за изпълнение от институциите. Този подход налага създаването и
поддържането на актуален регистър на избирателите, за да може да бъде отчетена коректно
активността и да не се обезкуражават гражданите да участват в национални референдуми.
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Разглеждане на въпроса отново
от парламента

След влизане в сила на Решение № 148-НР от 29 януари 2013 г. то следва да бъде изпратено на
Народното събрание и в тримесечен срок въпросът да бъде разгледан от парламента.

Приемане или отхвърляне на
предложението - предмет на
референдума
Чл. 23. (3) Когато в
гласуването са участвали помалко от участвалите в
последните избори за Народно
събрание, но повече от 20 на
сто от гражданите с
избирателни права, и ако с "да"
са гласували повече от
половината от участвалите в
референдума, предложението,
предмет на референдума, се
внася в Народното събрание и
се разглежда по реда на чл. 52.
Бюджет на националния
референдума

На 20 декември 2012 г. с Постановление № 333 на МС прие план - сметка за разходите по
подготовката и произвеждане на национален референдум:
1. Разходи по бюджета на Министерски съвет за организационно-техническа подготовка на
изборите – 9 960 000 лв.
1.1 За възнаграждения и материално - техническо осигуряване на дейността на ЦИК –
1 425 000 лв., в т.ч. влизат:
- възнаграждения и осигурителни вноски на ЦИК – 300 000 лв.
- възнаграждения по трудови правоотношения, граждански договори и др. – 200 000 лв.
- материално-техническо осигуряване на дейността на ЦИК – 925 000 лв.
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1.2 Възнаграждения на членовете на РИК и СИК – 3 885 000
- за възнаграждения на членовете на РИК – 800 000 лв.
- за възнаграждения на СИК – 3 085 000 лв.
1.3. За обработка на данните от гласуването и издаване на бюлетин с резултатите – 720 000 лв.
1.4. За разяснителна кампания от ЦИК за правата и задълженията на гражданите и начина на
гласуване – 100 000 лв.
1.5. За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на МС, областните и
общинските администрации – 3 830 000 лв.
- администрация на Министерски съвет - 650 000 лв.
- областни администрации – 600 000 лв.
- общински администрации – 2 580 000 лв.
2. Разходи по бюджет на МРРБ, ГД "ГРАО" – 520 000 лв.
3. Разходи по бюджета на МВР – 2 800 000 лв.
4. Разходи по бюджета на МВнР – 500 000 лв.
5. Разходи по бюджета на МО – 11 000 лв.
6. Разходи по бюджета на МОМН – 14 000 лв.
Общо всички разходи – 13 805 000 лв.
Преди да е приключило още гласуването в деня на референдума, финансовият министър
Симеон Дянков обяви, че за „безсмисления референдум“ са изхрачени около 20- 25 милиона
Съвместната проверка на Mediapool и блогът "Отворен парламент – граждански гласове"
установи, че няма ведомство, което да е надвишило предварително разписаните от
Министерството на финансите средства за референдума.
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