Пряката демокрация
Наръчник на активния гражданин

Настоящото издание се осъществява в рамките
на проект „Разширяване използването на съвременните инструменти на пряката демокрация
на местно ниво чрез българо-швейцарско сътрудничество”.
Той се осъществява съвместно от Европейски
институт и Центъра за пряка демокрация към
Цюрихския университет. Финансиран е от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Целта на проекта е създаването на българо-швейцарско партньорство на база на швейцарския академичен и практически опит в използването на
пряката демокрация и други инструменти за гражданско участие, които са приложими на местно
ниво в България.
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ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
д-р Атанас Славов

1. Конституционни основания на пряката демокрация
Според замисъла на Конституцията на Република България народът е единственият източник на държавната власт: „Цялата държавна
власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция” (чл. 1, ал. 2 от
Конституцията). Тази власт се упражнява от народа непосредствено
чрез различните форми на пряката демокрация (референдуми и народни инициативи) и представително – чрез органите на публичната
власт (парламент, правителство, президент). Конституцията възприема като равнопоставени принципите пряката и на представителната
демокрация като по този начин се отчитат тенденциите в повечето
западни демокрации. В същото време, Конституцията предвижда и
важна гаранция за властта на народа: „Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или
отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет” (чл. 1, ал. 3). Това означава, че държавните институции, включително парламента, не могат да ограничават правото на
гражданите да участват пряко в управлението на страната, а трябва да
създават условия за пълноценно упражняване на това право.
Конституцията урежда и принципната възможност за пряко участие на гражданите на местно ниво: Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на

4

населението. Границите на общините се определят след допитване до
населението (чл. 136).
Основен акцент в анализа ще бъде поставен върху възможностите
гражданите да участват във всички етапи на процедурите на пряката
демокрация: от инициативата и формулирането на конкретното предложение/въпрос до вземането на окончателното решение.

2. Закон за прякото участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление
Конкретните форми и процедури на пряката демокрация у нас са
уредени в приетия през м. май 2009 г. Закон за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГ)1.
В закона са систематично уредени основните принципи на прякото
участие на гражданите в управлението. Това са: 1) свободно изразяване на волята; 2) общо, равно и пряко участие с тайно гласуване; 3)
равен достъп до информация по поставения за решаване въпрос; 4)
еднакви условия за представяне на различните становища. Формите
на пряко участие на гражданите са национален и местен референдум,
национална и местна гражданска инициатива, общо събрание на населението.
Анализът на практиката по прилагането на референдумите и гражданските инициативи разкрива съществени проблеми в няколко основни посоки:
• Изискването за кворум за валидност на практика води до блокиране на активното гражданско участие и до обезценяване на вота на
активните гласоподаватели.
• Предметното ограничение относно съдържанието на въпросите
при националния и местния референдум води до разочарования у
1.

Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.
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гражданите, проявили активна позиция и инициатива да организират
събирането на подписи в подкрепа на определена кауза и конкретен
въпрос, който обаче не може да бъде поставен на референдум, защото
излиза извън компетентността на законодателната власт (при национален референдум) или общинския съвет (при местен референдум).
• Високото изискване за събиране на подписи при иницииране на
национален референдум води до това инициативните комитети да са
обвързани с конкретни политически партии, т.е. до превръщането на
народната инициатива за референдум в инструмент за партийнополитически натиск, а не толкова за мобилизиране на активното гражданство (към май 2015 г. са инициирани 14 предложения на инициативни
комитети за провеждане на национален референдум по различни въпроси като само три от тях не са пряко свързани с политически партии, както и само четири инициативи са събрали необходимия брой
подписи (200 хил. /500 хил.), за да бъдат обсъдени като предложения
от Народното събрание)2.
• Срокът за събиране на подписи за национален референдум е
твърде кратък предвид практиката в други страни и високото изискване за брой на подписите с лични данни.
• Информационните кампании не са балансирани, често липсва
адекватен достъп до актуална, коректна и конкретна информация.
• Гражданските инициативи все още не могат да се утвърдят като
инструмент и процедура за осъществяване на законодателна инициатива от гражданите.
Въз основа на констатираните проблеми при приложението на закона, могат да се направят следните изводи и препоръки за подобряване на нормативната уредба и практиките по прилагането на закона:

Регистър по Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление: http://parliament.bg/referendum/?page=reg&lng=

2.
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■ Да се редуцира изискването за минимален брой подписи за подкрепа на инициативата за национален референдум – като се въведе
изискване за минимум 100 хил. подписа за необвързваща инициатива
и 200 хил. за задължителна инициатива. По този начин съществено
ще се облекчи процедурата, така че активни граждани и граждански
организации да могат да организират валидни инициативи.
■ Да се редуцира (до 20-25%) или да се отмени изискването за
кворум за участие (валидност) в референдума, за да се насърчи активното гражданско участие и да могат да се провеждат валидни референдуми, които действително да решават поставените въпроси. По
този начин се съобразява законовата уредба с препоръките и стандартите на Венецианската комисия, обобщени в Кодекса на добрите
практики за референдуми (Европейска комисия за демокрация чрез
право, Страсбург, Март 2007)
■ Да се предвиди по-дълъг срок за събиране на подписи за подкрепа – най-малко 6 месеца, така че автентични граждански организации също да могат да организират инициативи, а не само добре организирани партийни структури с осигурен кадрови и финансов ресурс
■ Редуциране на изискването за предоставяне на лични данни – например да не са вписва цялото ЕГН, а само рождената дата;
да не се вписва пълният адрес, така че да се ограничи възможността
подписи да се обявяват за невалидни. По този начин ще се преодолее
и възпиращия ефект на изискването за голям брой лични данни по
отношение на участието на гражданите.
■ Да се създаде възможност за събиране на подкрепа он-лайн
в специално разработен защитен електронен формат, така че всеки български гражданин, независимо къде се намира, да може да упражнява своето право на участие. По този начин ще се преодолее и
съществуващата към момента диспропорция гражданите да могат да
инициират с он-лайн подписка Европейска гражданска инициатива за
промяна на законодателството на Европейския съюз, а на национално
и местно ниво да нямат такава възможност.
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■ Да се създаде детайлна уредба на информационно-разяснителната кампания, която да гарантира достъпност, неутралност, безпристрастност, яснота, коректност, надеждност на източниците на информация, така че гражданите да могат да правят информиран избор.
■ Процедурата за организиране на национална гражданска
инициатива (по Глава трета от ЗПУГ) да бъде развита като възможност за гражданска законодателна инициатива като се въведе
възможност граждани да инициират законопроекти, които да бъдат
разглеждани по реда на законопроектите, внесени от Министерския
съвет или народни представители. В този случай може да се предвиди
изискване за минимален брой подписи за законодателната инициатива (напр. 10 хил.).
■ Да се организират информационни кампании за формите
на пряката демокрация и гражданското участие и повишаване на
капацитета - инвестиране на публични ресурси за гражданско образование, институционална подкрепа на НПО за изграждане на
партньорства и мрежи (Форум „Гражданско участие“), граждански
образователни програми по медиите.
През април 2015 г. в Народното събрание са внесени два законопроекта от народни представители, които предлагат промени в ЗПУГ
по посока на намаляване на изискванията за събиране на подписи на
граждани за иницииране на национален референдум (150 хил. за необвързваща и 300 хил. за обвързваща инициатива), както и частично да се редуцира изискването за кворум за валидност (на 40% или
50%). Двете законодателни предложения, макар да целят подобряване
на процедурите за иницииране на референдуми от граждани, все още
предвиждат твърде високи изисквания, които няма да доведат до целения положителен ефект3.
Законопроект за изменение и допълнение на Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление от 1.04.2015г. http://www.
parliament.bg/bg/bills/ID/15306
Законопроект за изменение и допълнение на Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление от 8.04.2015г. http://www.
parliament.bg/bg/bills/ID/15332
3.
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3. Национален референдум: процедура за иницииране и
провеждане по ЗПУГ (чл. 9-25 от ЗПУГ)
Конкретната процедура за иницииране на национален е уредена
в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление.
Определение
Законът предвижда, че национален референдум се провежда на територията на страната за пряко решаване от гражданите на въпроси с национално значение от компетентността на Народното събрание. На практика в закона с понятието „референдум” се обозначават
няколко процедури на пряката демокрация: народна инициатива; отменителен референдум (народно вето) на отделни законодателни разпоредби; контрареферендум (контрапредложение); плебисцит.
Инициатива за референдум
В закона са уредени основните възможности за иницииране на национален референдум:
■ не по-малко от една пета от народните представители;
■ Президента на Републиката;
■ Министерския съвет;
■ не по-малко от една пета от общинските съвети в страната;
■ инициативен комитет на граждани с избирателни права, събрал не по-малко от 200 000 подписа на граждани с избирателни права;
■ 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.
За първи път в националното законодателство се предоставя възможност на граждани да инициират национален референдум. Предло-
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жение до НС за провеждане на национален референдум може да бъде
направено от инициативен комитет на граждани с избирателни права,
събрал не по-малко от 200 000 подписа. В този случай имаме формулиране на право на инициатива за референдум, като парламентът има
правомощието да вземе окончателното решение за неговото провеждане (чл. 84, т. 5 от Конституцията), т.е. тази инициатива не обвързва
депутатите – след дебат в парламентарните комисии и пленарна зала
те могат да решат да не се произвежда референдум.
Когато събраните подписи са най-малко 500 000, провеждането на
референдум е задължително. В този случай имаме формулиран класическия институт на народната инициатива, при който парламентът
е длъжен да вземе решение за провеждането на референдума. Законът
дава възможност на Народното събрание да редактира, без да променя смисъла на съдържащия се в предложението въпрос или въпроси,
както и тяхната поредност. От една страна, тази възможност може да
се използва позитивно като се коригира въпрос, който съдържа двусмислие или неяснота и така се осигури възможност за гражданите да
се произнесат и вземат решение по един ясен и не въвеждащ в заблуждение въпрос. От друга страна обаче, с тази законова възможност
може да се злоупотреби като депутатите, които са се противопоставят
на внесената инициатива, променят въпроса по такъв начин, че обезсмислят самата инициатива.
Предмет на референдум
Преди да се пристъпи към организиране на подписката, инициаторите трябва да формулират въпроса на референдума. Въпросът трябва
да е ясно зададен, да не обърква и подвежда гражданите, да е от компетенциите на самия парламент. В закона са предвидени въпроси, по
които не може да се иска провеждането на референдум. Такива са въпросите от компетентността на Великото Народно събрание – за
приемане на нова Конституция; за изменение територията на Република България и ратифициране международни договори, предвиждащи
такива изменения; за промени във формата на държавно устройство
и на държавно управление; за изменение на някои конституционни
разпоредби, свързани с непосредственото действие на Конституцията,
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както и за неотменимостта на основните права; за изменение и допълнение на Глава девета от Конституцията, по реда на която се извършват
конституционни промени с квалифицирани мнозинства. Референдуми по въпроси, засягащи основни конституционни права на гражданите, както и конституционни принципи като правовата държава, разделението на властите, политическия плурализъм, независимостта
на съдебната власт не могат да бъдат провеждани. Според приетите
стандарти в Кодекса на добрите практики за референдуми е от особена
важност предложенията и въпросите на референдумите да бъдат съобразени с принципа за върховенството на правото, с Конституцията и
с всички норми от по-висок ранг, както и не трябва да противоречат на
международното право или на задължителните принципи на Съвета
на Европа (демокрация, човешки права и върховенство на правото)4.
Друга група ограничения са свързани с упражняване на правомощия от самото Народно събрание. Така например всички правомощия
на парламента, свързани с персонален избор или създаване на нови
органи (конститутивни правомощия), са изключени от възможността
да бъдат предмет на референдум (избиране и освобождаване на министър-председателя и на Министерския съвет, както и извършването на промени в правителството; създаването, преобразуването и
закриването на министерства; избора и освобождаването на ръководителите на различни институции, изборът на омбудсман, на Сметна
палата, на съдии в Конституционния съд, на членове от парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, както и на Инспектората към
Висшия съдебен съвет). Изключени от предмета на референдумите са
и правомощията за упражняване на парламентарен контрол (доколкото това е същинска парламентарна дейност), както и за повдигане на
обвинение срещу президента по процедурата за неговото отстраняване от длъжност (импийчмънт) по реда на чл. 103 от Конституцията.
Следващата група ограничения са свързани с въпроси от финансов и бюджетен характер – държавен бюджет, с размера на данъците,
Кодекс на добрите практики за референдуми, Съвет на Европа - Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия), Страсбург, Март 2007, CDLAD(2007)008 Or.Fr.

4.
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таксите и трудовите и осигурителните плащания и вноски. От гледна
точка на принципите и добрите практики за провеждане на референдуми, тези въпроси не следва да бъдат изключени от предметния обхват, доколкото непосредствено засягат гражданите и имат пряк ефект
върху техния разполагаем доход.
Съществено ограничение, уредено в закона е, че не могат да се подлагат на референдум в тяхната цялост кодекси и закони, които уреждат изцяло материята в дадена област. В същото време обаче са допустими референдуми по отделни части и разпоредби на такива кодекси и закони.
Инициативен комитет и подписка
Референдум по инициатива на граждани се организира от инициативният комитет (ИК), състоящ се от 5 до 15 членове. Самият ИК трябва да формулира и утвърди въпроса за референдума. Наред с това ИК
има и няколко основни задължения по закон. На първо място, трябва
да подготви бланките, върху които се събират подписите. Тези бланки
трябва да съдържат на всяка страница предложението с въпроса или
въпросите за референдума и да имат пореден номер. Бланките трябва
да съдържат и няколко графи, в които гражданите вписват собственоръчно своите данни: три имена; ЕГН; постоянен адрес; подпис.
Законът предвижда защита на личните данни на гражданите като изисква специално отбелязване на отделен ред в бланката, че личните
данни няма да се използват за други цели, освен за референдума. На
следващо място, ИК следва да определи общодостъпни места (площади, кръстовища, улици, обществени сгради), където ще се събират
подписите. Тез места се определят след съгласуване с кмета на общината. Следващата важна стъпка е да се уведоми писмено председателя
на Народното събрание за започването на подписката за референдум
и за поставения за гласуване на референдума въпрос.
Срокът за събиране на подписи в подкрепа и за внасянето на подписката е 3 месеца от датата на уведомлението на председателя на Народното събрание.
Подписката включва пакет от документи, а не само подписаните от гражданите бланки. Подписката съдържа: 1) предложението за

12

произвеждане на референдум с формулиране на въпроса за гласуване, трите имена, ЕГН, постоянния адрес и подписите на членовете на
инициативния комитет и адрес за контакт с инициативния комитет;
2) мотивите на предложението; 3) бланките със събраните подписи на
граждани.
След внасяне на подписката в парламента, тя се вписва в създадения
публичен регистър за предложенията за произвеждане на национален
референдум5. Към м. юли 2014 г. има заявени в регистъра 16 народни
инициативи за референдум, от които само 5 инициативи са внесли в
НС подписка над минимално изискуемия праг от 200 000 подписа.
Внасяне и обсъждане на подписката в парламента
След събирането на необходимия брой подписи в срок от 3 месеца, ИК комплектова необходимите документи и внася подписката в
Народното събрание. С допълнение в закона от 2014г. е предвидено
подписката да се внася и в структуриран електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в подписката6. Председателят на НС
следва да изпрати подписката в структуриран електронен вид на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) към Министерството на регионалното развитие, 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 НС. По парадоксален начин законовото изискване за незабавност на практика
дава възможност за злоупотреби и необосновано удължаване на проверката на записите. В този случай липсата на конкретно фиксиран
максимален срок води до негативни за цялата процедура последици
– съмнения за политически натиск за удължаване на времето за проверка, липса на законно установен критерий с оглед възможността за
съдебен контрол върху бездействащата администрация и др. С оглед

5.
6.

http://parliament.bg/referendum/
ДВ, бр. 19 от 2014 г..
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избягване на административния произвол, следва да се предвиди максимален срок в самия закон не по-дълъг от 1-2 месеца.
След получаване на протокола с резултата от проверката на ГРАО,
предложението трябва да бъде обсъдено от депутатите, ако отговаря
на законовите изисквания. При установяване на нередовности в подписката председателят на Народното събрание е длъжен да уведоми
инициативния комитет и да определи едномесечен срок за тяхното
отстраняване. В закона не е уредено изчерпателно какви могат да са
нередностите, за които да се предостави възможност за тяхното отстраняване. С оглед целите и принципите на закона, насочени към
насърчаване на формите на пряка демокрация и гражданско участие, следва да се приеме възможността в 1-месечен срок да могат да
се отстраняват и недостатъци, свързани с представения брой подписи. Така например, ако инициативния комитет е представил подписка
надхвърляща минималния брой от 200 хил. подписа (съответно 500
хил.), но при проверката от ГРАО се установи, че част от записите са
невалидни, следва да се даде възможност лисващите подписи за подкрепа да бъдат допълнени. Доколкото ИК е действал добросъвестно
и е нямало как да установи, че част от записите са невалидни, не бис
следвало да се стига до една твърде тежка по същество санкция, имаща за последица обявяването на цялата гражданска инициатива за невалидна. Да се приеме противното, би означавало да се даде предимство на едно крайно формалистично и противоречащо на духа, целите
и принципите на закона тълкуване.
Процедурата на обсъждане на инициативата от парламента има
две части. Първата част включва обсъждане от постоянните комисии
на парламента. Това първо обсъждане трябва да се проведе не по-късно от един месец от разпределянето на предложението, ако то отговаря
на законовите изисквания. Водещата комисия представя проект за решение на Народното събрание.
Вторият етап е парламентът да приеме решение по предложението за референдум на едно гласуване. Това трябва да стане в срок до 3
месеца от внасянето на предложението от инициативния комитет, но
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след срока за проверката от ГРАО, а в случай на установена нередовност – след като е бил даден 1-месечен срок за нейното отстраняване и
подписката вече е редовна.
От особено значение за развитието на пряката демокрация в
страната е предвиденото задължение за парламента да приеме 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. По
този начин народът (свободните и равни граждани) се превръщат не
само в източник, но и в субект на властта. Както инициативата,
така и правото да наложат определено решение, задължително за
парламента и другите институции, е непосредствен израз на овластяването на гражданите.
След решението на парламента за провеждане на референдум и неговото обнародване в Държавен вестник, Президентът в срок до един
месец трябва да определи датата на референдума.
Законът не предвижда възможност за ИК пряко да обжалва решението на парламента, с което се отхвърля предложението за свикване
на референдум. Единствената възможност за контрол върху решението е пред Конституционния съд като преценката е само за съответствие с Конституцията. Конституционния съд обаче не може да бъде
сезиран пряко от ИК.
Информационно-разяснителна кампания
Информационно-разяснителната кампания има няколко етапа. Тя
може да започне още преди формалното вписване на инициативата в
регистъра на НС, т.е. още по време на формулиране на въпроса и провеждане на срещи със заинтересованите страни за подкрепа. От решаващо значение за успеха на инициативата е по време на събирането
на подписи за подкрепа да се разясняват целите на референдума, да се
привличат партньори (граждански организации, неформални групи,
медии), да се получава обратна връзка за смисъла на цялата инициатива. По време на тези етапи основната отговорност за разясняване
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на целите и смисъла на инициативата, на основните предложения, по
които гражданите ще гласуват, е на ИК. По време на събирането на
подписи се раздават информационни материали, които поднасят информацията в достъпен формат, коректно и без манипулации; организират се срещи и дискусии с граждани; осъществяват се различни
граждански акции и инициативи в подкрепа на свикването на референдум. ИК следва да осигури видимо медийно присъствие.
Същинската информационно-разяснителната кампания по смисъла на закона започва след решението на парламента за произвеждане
на референдум и определянето на дата. Този етап e законово регламентиран. Официалната кампания започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди него. В рамките
на този период законът гарантира еднакви възможности за представяне на различните позиции по предмета на референдума. Това намира
израз в правото и възможността всеки гражданин да получава информация за различните аспекти и становища по въпроса/въпросите на
референдума. За да се гарантира равнопоставеност на инициаторите
и неподкрепящите референдума, съществува законово задължение
за общините да предоставят безвъзмездно на ИК и на застъпници на
алтернативната позиция подходящи помещения за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса или въпросите на референдума.
Също така е предвидено задължителното публикуване на информационен лист от Министерския съвет. Този лист трябва да съдържа
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. С оглед следване на добрите практики на провеждане на информационната кампания и спазване на принципа на равнопоставеност
на позициите „за” и „против”, в информационният лист следва да се
изложат аргументирано и безпристрастно и двете позиции като се
предоставят достатъчни, достоверни, разбираеми и неманипулативни
данни от значение за гражданите, за да могат те да изградят своята
позиция по предмета на референдума.
Кворум за участие и кворум за одобрение
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Законът предвижда плаващ кворум за участие на референдум.
Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за
Народно събрание и ако с „да“ са гласували повече от половината от
участвалите в референдума избиратели. След последните парламентарни избори, това означава един твърде висок кворум над 50% от
гласоподавателите, който е трудно постижим дори в развитите демокрации. Самото изискване за кворум за участие е в противоречие с
препоръките на Кодекса на добрите практики за референдуми на Венецианската комисия и на практика може да блокира провеждането
на валидни референдуми.
Когато изискването за кворум не е постигнато, но са участвали повече от 20 % 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 националната гражданска инициатива (Глава трета
от закона). В този случай парламентът има 3 месечен срок да се произнесе по въпроса.
Концептуалното представяне на процедурата за иницииране на национален референдум от граждани и споделянето на международни
стандарти и добри практики при провеждане на референдуми има за
цел да изгради рамката, в която ще се анализира проведения първи
национален референдум. Ще се изследва както съответствието със
законовата процедура на различните етапи от иницииране на референдума, така и отдалечаването от добрите практики, формулирани в
Кодекса на Венецианската комисия.

4. Местен референдум
Определение (чл. 26, ал. 1)
Местен референдум се произвежда в община, район или кметство
за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е
предоставил в компетентност на органите на местно самоуправле-
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ние или органите на района или кметството. В понятието за местен
референдум се включват както класическото разбиране за референдум, така и институтите на местната народна инициатива и на местното народно вето.
Ограничения в предмета на референдум (чл. 26, ал. 2)
Законът предвижда няколко ограничения в предмета на местните
референдуми. Чрез местен референдум не могат да се решават въпроси: 1. на общинския бюджет; 2. относно размера на местните данъци и такси; 3. на правилата на вътрешната организация и дейност
на общинския съвет. Първите две ограничения са в противоречие с
добрите международни практики за провеждане на референдум.
■ Право на инициатива
1/ поне една пета от общинските съветници, но не по-малко от трима общински съветници;
2/ кмета на общината, съответно кмета на кметството или района;
3/ инициативен комитет с подписите на не по-малко от една двадесета от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес
на територията на съответната община, район или кметство към момента на вписване на предложението в регистъра.
■ Инициатива от граждани (чл. 27)
Новият закон либерализира режима за провеждането на местен
референдум като разширява възможностите за инициатива на гражданите. Според новата уредба, предложение за произвеждане на местен
референдум може да бъде направено и от инициативен комитет с
подписите на не по-малко от 1/20 от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на съответната община, район или кметство към момента на вписване на предложението
в регистъра. В този случай Общинският съвет следва да обсъди предложението за референдум, но не е длъжен да вземе такова решение. С
уреждането на местната народна инициатива – когато предложението за произвеждане на референдум е подкрепено с подписите на
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не по-малко от 1/10 от гражданите с избирателни права в съответната
община, район или кметство – Общинският съвет е длъжен да вземе
решение за произвеждането му.
Местното народно вето (местен отменителен референдум), даващо възможност на гражданите да се произнесат по вече взето решение от Общинския съвет, е уредено по следния начин: в срок до един
месец след обявяване на решение на Общинския съвет инициативен
комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от 1/10
от гражданите с избирателни права на съответната община, може
да поиска да се произведе референдум за одобряване на решението.
Кметът на общината определя датата на референдума. Този референдум трябва да се произведе в срок до два месеца от постъпване на
искането.
Инициативен комитет и подписка за местната народна инициатива (чл.28)
Разпоредбите на закона по отношение на инициативния комитет,
организирането и съдържанието на подписката за произвеждането на
местен референдум са аналогични на тези за национален референдум.
Има няколко разлики: 1) броят на членовете на инициативния комитет е от 3-7 члена; 2) инициативния комитет уведомява писмено председателя на общинския съвет и кмета на общината за започването
на подписката и за поставения за гласуване на референдума въпрос;
3) съществува изискване само граждани, които имат постоянен адрес
на територията на съответната община, район или населено място да
подписват подписката.
Срокът за събиране на подписи е 3 месеца от уведомяване на общинския съвет. Ако подписите не бъдат събрани в този срок, процедурата по внасяне на предложение за референдум се прекратява от
председателя на общинския съвет.
Внасяне и обсъждане на подписката от общинския съвет (чл. 30)
Подписката се внася в общинския съвет от инициативния комитет
и се вписва в публичния регистър към общинския съвет.
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Председателят на общинския съвет изпраща подписката на Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
към Министерството на регионалното развитие, която извършва незабавно служебна проверка. Когато се установи наличието на необходимия брой подписи, изискуеми по чл. 27, ал. 1, т. 3 или ал. 2, проверката се преустановява и се изготвя протокол, който се изпраща на
председателя на общинския съвет.
В срок до три дни от постъпването на подписката председателят на
общинския съвет уведомява за нея общинските съветници, определя
водеща комисия за нейното обсъждане и насрочва заседание на общинския съвет в срок до един месец от постъпването й.
Постоянните комисии и кметът са длъжни да обсъдят предложението и да представят становищата си не по-късно от три дни преди
заседанието на общинския съвет. Те представят на председателя на
общинския съвет проект за решение. Проектът за решение одобрява
предложението за произвеждане на референдум с въпроса или въпросите, по които трябва да се проведе гласуването, или мотивирано отхвърля предложението.
Общинският съвет определя дата за произвеждане на референдума
не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решението за референдума. Определената дата за гласуването трябва да е в почивен ден.
Съдебна защита срещу решението на общинския съвет (чл. 32)
Инициативния комитет има право да обжалва решението на общинския съвет, с което се произнася по искането за произвеждане на
местен референдум. Обжалването съответния административен съд в
7-дневен срок от обявяване на решението. Административният съд разглежда жалбата в тричленен състав. Решението на съда е окончателно.
В случай че административният съд постанови решение, с което
отменя отказа за произвеждане на референдум, общинският съвет
е длъжен да насрочи референдума в срок не по-рано от 45 дни и не
по-късно от 60 дни, които текат от обявяване на решението на съда.
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Ако в този случай, както и когато има обвързваща инициатива за референдум, а също при инициатива за народно вето (чл. 27, ал. 2 и 3)
общинският съвет не приеме решение за насрочване на референдум,
инициативният комитет има право да поиска от областния управител
да насрочи референдум.
Информационна кампания (чл. 34)
Разпоредбите за информационната кампания за местен референдум са аналогични на тези за национален. Информационният лист се
издава от кмета и се разпространява чрез средствата за масова информация и чрез разпространяване на обществено достъпни места.
Кворум за участие и кворум за одобрение (чл. 41)
Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са
участвали не по-малко от участвалите в последните избори за общински съвет в съответната община и ако с „да“ са гласували повече от
половината от участвалите в референдума избиратели.
Оспорване на резултата (чл. 42)
Законността на резултатите от местен референдум може да се оспори от инициативния комитет в 7-дневен срок от обявяването на резултатите от общинската комисия за референдумите пред съответния
административен съд, който се произнася в 14-дневен срок.
Решението на административния съд може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд, който се произнася в
14-дневен срок, и неговото решение е окончателно.
Решение (чл.43)
Решението, прието на референдум се обявява в тридневен срок от
председателя на общинския съвет на официалната интернет страница на общината, в един регионален вестник и в една регионална електронна медия след изтичане на сроковете за обжалване или след влизане в сила на решението на съда.
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Решението, прието с местен референдум, не подлежи на последващо одобрение от общинския съвет. Той приема акт, когато това е
необходимо за неговото изпълнение. Решението, прието чрез местен
референдум, влиза в сила веднага след обявяването му.

5. Гражданска инициатива: национална и местна
Със закона са въведени и два изцяло нови института на пряката
демокрация – националната и местната инициатива за обсъждане,
наречени недотам прецизно, гражданска инициатива. Тези два института трябва да бъдат ясно разграничени от националната и местна
народна инициатива за референдум. Основната разлика е в това, че
гражданската инициатива е насочена към предизвикване на обсъждане и разглеждане на предложението в самия парламент, централен или
местен орган на властта, а не към провеждането на референдум. Това
означава, че гражданската инициатива има значително по-лек интензитет на въздействие върху публичната политика и управлението.
5.1. Националната гражданска инициатива
Определение (чл. 44)
Чрез националната гражданска инициатива гражданите правят
предложения до Народното събрание или до органите на централната
изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение.
Националната гражданската инициатива (НГИ) се осъществява чрез
подписка, организирана от инициативен комитет на територията на
цялата страна. Съдържанието на предложението на националната
инициатива не е законово определено. Това означава, че инициативата
може да се използва както за отправяне на конкретни законодателни
предложения до парламента и правителството, така и за решаване на
по-общи въпроси на управлението. За да бъде ефективен инструмент
за гражданско въздействие върху политическия дневен ред, следва да
се предвиди допълнителна уредба на процедурата, по която НГИ ще
бъде разглеждана в съответната институция. За НГИ, с която се правят законодателни предложения до парламента е необходимо по-под-
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робно уреждане на процедурата за разглеждане на предложението от
постоянните комисии и за гласуването в пленарна зала.
Организационно събрание и инициативен комитет (чл.45)
При провеждането на НГИ има няколко важни етапа. За да започне
НГИ трябва да се организира събрание на не по-малко от 50 граждани
с избирателни права. На това организационно събрание гражданите
вземат решение за стартирането на инициативата. Събранието трябва да: 1) одобри предложението до Народното събрание или до орган
на централната изпълнителна власт, за което да се събират подписи
на граждани; 2) избере инициативен комитет от участващите в събранието лица, който се състои от 3 до 7 членове, включително председател; 3) одобри бланката за събиране на подписите; 4) определи срока и
реда за събиране на подписите. Местата за събиране на подписите се
определят след съгласуване със съответния кмет.
За организационното събрание се съставя протокол, към който се
прилага списък с имената, постоянните адреси, ЕГН и подписите на
участвалите в събранието граждани.
Подписка (чл.48)
Следващ етап от провеждането на НГИ е организирането на подписка в подкрепа на предложенията на инициативата. Срокът за провеждане не може да бъде по-дълъг от три месеца. Всеки гражданин с
избирателни права може да положи подписа си еднократно в подписката, включително и на място, различно от неговия постоянен адрес.
Законът предвижда задължителни изисквания към самата подписка. Подписката трябва да съдържа: 1) одобреното от събранието предложение до съответната институция, което е обект на подписката; 2)
протокола от организационното събрание; 3) бланките със събраните
подписи на граждани.
Самите бланки трябва да съдържат на всеки лист наименованието на общината, района, кметството или населеното място, където се
събират подписите, както и пореден номер. В бланките гражданите с
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избирателни права вписват трите си имена, ЕГН, постоянния или настоящия адрес и полагат саморъчно подпис.
Информационна кампания (чл.50)
Задължението за организиране на информационна кампания е на
самия инициативен комитет. В рамките на кампанията могат да се
разпространяват информационни материали, да се организират публични дискусии, инициаторите да се срещат с представители на гражданското общество и с граждани. В зависимост от проблемите, чието
решаване се иска от публичните институции, за партньори могат да
бъдат други граждански организации, както и национални, регионални и местни електронни печатни медии.
Успехът на гражданската инициатива в значителна степен зависи от силата и убедителността на посланието, от видимото медийно
присъствие, от изградените граждански партньорства и коалиции. От
особена важност е инициаторите да осъществяват работни контакти
с институциите, до които са отправени предложенията, да се търсят
съмишленици „отвътре”, които да подкрепят инициативата. Също
така е важно да се използват различни форми на застъпничество и
лобиране, които да повишат шансовете за приемане на направеното
предложение.
В рамките на една успешна кампания могат да се привличат и доброволци сред различни младежки или активни граждански групи.
Внасяне разглеждане на подписката в съответната институция
(чл. 51 и 52)
Следващият етап е внасянето на подписката от инициативният
комитет в Народното събрание или в съответния орган на изпълнителната власт - за националната гражданска инициатива. Органите,
до които е отправена подписката за национална гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в тримесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение
и мерките за неговото изпълнение на своите интернет страници, в
един национален ежедневник и по обществените електронни медии.
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Институцията, до която е отправено предложението е в правомощията си да го приеме или отхвърли, но е длъжна да го разгледа по съответния ред и да мотивира своето решение. Няма съдебна защита за инициативния комитет в случай на отказ да бъде одобрено предложението.
Минималното законово изискване, за да е валидна подписката, е за
51 подписа на граждани с избирателни права.
5.2. Местна гражданска инициатива
Определение (чл. 46)
Чрез местната гражданска инициатива гражданите правят
предложения до общинския съвет, кмета на общината, на района или
на кметството, или до областни или регионални органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси от местно значение. Местната
гражданска инициатива се осъществява чрез подписка, организирана
от инициативен комитет на територията на съответната община, район, кметство или населено място. За да бъде ефективен инструмент
за гражданско въздействие върху политическия дневен ред, следва да
се предвиди допълнителна уредба на процедурата, по която местната
инициатива ще бъде разглеждана от органите на местната власт или
от съответните областни или регионални органи.
Правна уредба
Законовата уредба на местната гражданска инициатива е аналогична на националната. Основните разлики са по отношение на: 1) инициативният комитет се състои от 3 до 5 члена; 2) срокът за провеждане
на инициативата и за събиране на подписи е до два месеца от провеждане на организационното събрание; 3) само граждани с постоянен
или настоящ адрес в съответното място могат валидно да подпишат
подписката; 4) срокът за внасяне на подписката в съответния местен
или регионален орган на властта е два месеца от нейното стартиране;
5) Общинският съвет, кметът или органите на изпълнителната власт,
до които е отправена местната гражданска инициатива, са длъжни да
разгледат направените предложения и в едномесечен срок от връчва-
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нето на подписката да обявят своето решение и предприетите мерки в
интернет страницата на общината и в един регионален вестник.
Минималното законово изискване, за да е валидна подписката е за
51 подписа на граждани с избирателни права.
Информационна кампания (чл.50)
Задължението за организиране на информационна кампания е на
самия инициативен комитет. В рамките на кампанията могат да се
разпространяват информационни материали, да се организират публични дискусии, инициаторите да се срещат с представители на гражданското общество и с граждани. В зависимост от проблемите, чието
решаване се иска от публичните институции, за партньори могат да
бъдат други граждански организации, както и национални, регионални и местни електронни печатни медии.
Успехът на гражданската инициатива в значителна степен зависи от силата и убедителността на посланието, от видимото медийно
присъствие, от изградените граждански партньорства и коалиции. От
особена важност е инициаторите да осъществяват работни контакти
с институциите, до които са отправени предложенията, да се търсят
съмишленици „отвътре”, които да подкрепят инициативата. Също
така е важно да се използват различни форми на застъпничество и
лобиране, които да повишат шансовете за приемане на направеното
предложение.
В рамките на една успешна кампания могат да се привличат и доброволци сред различни младежки или активни граждански групи.

6. Общо събрание на населението
Определение (чл. 54)
Важен институт на пряката демокрация на местно ниво е общото
събрание на населението. То се провежда за решаване на въпроси от
местно значение, които са от компетентността на съответния об-
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щински съвет или кмет. Общо събрание на населението се провежда
в общини, райони, кметства, населени места и квартали с население
до 10 000 жители.
Право на инициатива
Общото събрание на населението се свиква от кмета на общината,
района или кметството по:
1. негова инициатива;
2. решение на общинския съвет;
3. искане на най-малко една петдесета, но не по-малко от 20 граждани с избирателни права с постоянен или настоящ адрес на територията на общината, района, кметството, населеното място или квартала към момента на формулиране на искането.
Инициатива на граждани (чл. 57)
Предвидена е възможност общо събрание да се свиква и по инициатива на най-малко 1/50, но не по-малко от 20 граждани с избирателни права с постоянен или настоящ адрес на територията на общината,
района, кметството, населеното място или квартала към момента на
формулиране на искането. На практика, инициативата на граждани
се упражнява с подписка, която се организира от инициативен комитет на граждани, състоящ се от трима до 9 членове, включително
председател.
Кворум за участие и кворум за одобрение (чл.60)
Общото събрание на населението се смята за редовно, ако на него
присъстват не по-малко от една четвърт от гражданите с избирателни права в общината, района, кметството, населеното място или квартала. Когато в определения час не са се явили посоченият брой граждани, събранието се отлага с един час, след което се провежда с онези,
които присъстват. Техният брой обаче не може да бъде по-малък от
една десета от всички граждани с избирателни права.
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Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство повече от
половината от присъстващите и се обявяват от председателя на комисията незабавно.
Решение (чл.63)
Решението на общото събрание се обявява от кмета на общината.
Въз основа на решението на общото събрание в 7-дневен срок кметът
издава заповед, в която конкретизира мерките за неговото изпълнение или внася предложение в общинския съвет за подготовка и приемане на съответно решение, правилник или наредба.
Обжалване на решението (чл. 64)
Законността на общото събрание и на неговите решения могат да
се обжалват пред тричленен състав на съответния административен
съд в 7-дневен срок от провеждането му. Съдът решава спора в 14-дневен срок от получаване на жалбата и неговото решение е окончателно.

7. Закон за местното самоуправление и местна администрация
Принципната възможност за участие на гражданите в упражняването на местната власт е предвидена и в специалния закон. Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност
на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно
всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в
тяхна компетентност в сферата на общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на
общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване
на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието на спорта, отдиха
и туризма.
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Формите на участие в управлението на общината са представително - чрез избраните от гражданите органи, така и непосредствено чрез
референдум и общо събрание на населението. Разходите за произвеждането на местен референдум и общо събрание на населението се поемат от общинския бюджет (чл.17).
Гражданите могат да участват и непосредствен в работата на общинския съвет и на постоянните комисии. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.
Също така те могат да се изказват, да отправят питания, становища и
предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да
получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника
за организацията и дейността на общинския съвет (чл.28). Гражданите и юридическите лица имат право да внасят писмени предложения и
становища в комисиите на общинския съвет (чл. 49).

8. Закон за административно-териториалното устройство на Република България
Конституцията и законът уреждат задължителен референдум на
местно ниво, в случаите когато се извършват промени в административно-териториалното устройство. Редът за иницииране на такъв
местен референдум се отличава от уредения в ЗПУГ.

Основните етапи от процедурата за създаване на община по
инициатива на граждани са следните (по чл. 9):
■ искане за създаване на община от едно или няколко населени места, изразено чрез подписка от най-малко 25 на сто от избирателите
на тези населени места до съответния общински съвет;
■ общинският съвет в едномесечен срок се произнася с мотивирано
решение, което изпраща на областния управител;
■ областният управител в едномесечен срок проверява законосъобразността на искането и ако са спазени изискванията на закона,
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предлага на общинския съвет да вземе решение за провеждане на общ
референдум в населените места, които следва да формират новата община;
■ референдумът се провежда при условия и по ред, определени със
ЗПУГ;
■ при положителен вот на избирателите областният управител в
двуседмичен срок внася писмен доклад в Министерския съвет;
■ Министерският съвет приема решение след писмено становище
на министъра на регионалното развитие;
■ решението на Министерския съвет за създаване на нова община
се изпраща на президента на Република България за утвърждаване.

Редът за създаване на кметство (чл. 17) е:
■ искане, подписано най-малко от 25 на сто от избирателите в
заинтересуваните населени места, до общинския съвет, в което се посочват мотивите и възможностите за изпълнение на условията за създаване на кметство;
■ в едномесечен срок общинският съвет разглежда искането и приема решение за допитване до населението чрез референдум или подписка на населението в заинтересуваните населени места;
■ при положителен вот от допитването общинският съвет взема
решение за създаване на кметство;
■ решението се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“ чрез
областния управител, който се произнася по законосъобразността му
в 14-дневен срок от датата на получаването му;
■ решението за създаване на кметство влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
■ В 7-дневен срок от влизане в сила на решението областният управител го изпраща на Централната избирателна комисия.

Местен референдум се провежда и при промяна на границите
на община, поради отделяне на населено място и присъединяване-
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то му към съседна община на територията на една област, с която
има обща граница по следния ред (чл. 28);
■ искане за провеждане на референдум за отделяне на населеното
място от съответната община и присъединяването му към съседна община, изразено чрез подписка от най-малко 25 на сто от избирателите
на населеното място до съответния общински съвет; искането се придружава с аргументирано становище на кмета на населеното място,
което се изпраща на заинтересуваните общински съвети;
■ общинските съвети в едномесечен срок се произнасят задължително с мотивирано решение относно исканата промяна и го изпращат на
областния управител;
■ областният управител в двуседмичен срок проверява законосъобразността на искането и на решенията на общинските съвети;
■ при положително решение на общинския съвет на приемащата
община областният управител в двуседмичен срок предлага на общинския съвет на общината, от чиято територия се иска отделянето, да
приеме решение за произвеждане на референдум в съответното населено място;
■ при положителен вот на избирателите областният управител в едномесечен срок внася писмен доклад в Министерския съвет относно
исканата промяна;
■ Министерският съвет приема решение, с което предлага на президента на Република България да утвърди исканата промяна.
■ В случаи, свързани с осигуряването на по-благоприятна среда за
задоволяване на ежедневни потребности на населението от здравни, социални, културни, търговски, транспортни, финансови, съдебни и други услуги, едно или няколко населени места могат да се отделят от една
община и да се присъединят към друга съседна община, намираща се на
територията на друга област, след решение на Министерския съвет, прието по предложение на министъра на регионалното развитие и областните управители на двете области при спазване на описаната процедура.
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Швейцарската пряка
демокрация
д-р Корсин Бисаз, д-р Уве Сердюлт
1. Основни инструменти на пряката демокрация
Референдумите могат да бъдат разделени на законово обвързващи
или „консултативни“. По правило, при пряката демокрация, референдумите са законово обвързващи1. Също така могат да бъдат задължителни или факултативни;
• задължителните референдуми са тези, чието провеждане е предвидено в законодателството на дадената страна;
• провеждането на факултативни референдуми може да бъде организирано по искане на група хора, обикновено на базата на съответна инициатива, подкрепена от определен брой граждани. Предмет
на референдумите могат да бъдат промени в конституцията, законите
или на различни разпоредби. Референдумите могат да бъдат организиран отгоре-надолу (напр. правителството или парламентът могат
да вземат решение за провеждане на национален референдум по даРазличните инструменти на пряката демокрация, които са на разположение на гражданите в Швейцария, са развити в рамките на един по-продължителен период отдолу-нагоре, т.е. от местно, през кантонално до национално ниво. Отделно от това, на
ниво кантони (и общини), съществуват голям брой допълнителни форми на провеждане на референдуми. Основните инструменти на пряката демокрация са задължителният референдум, факултативният референдум (организиран както отдолу-нагоре, така и обратното), и гражданската инициатива.

1.
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ден въпрос) или отдолу-нагоре (напр. при гражданска инициатива
за провеждане на референдум, подкрепена с подписите на конкретен
брой граждани) или могат да бъдат автоматични (в случаите, когато
съгласно законодателството на страната, провеждането на референдум по даден въпрос е задължително).
По отношение на действителността и валидността на референдумите съществуват три вида кворум: минимален брой подписи, необходими за подаване на гражданска инициатива или за организиране
на факултативен референдум, кворум за участие (изискване за участие в референдума на определен минимален процент от гражданите,
имащи право на глас) и кворум за одобрение (изискване за одобрение
на предложената промяна от определен минимален процент (обикновено) от всички регистрирани гласоподаватели). Резултатите от референдумите могат да бъдат отчетени чрез преброяване на гласовете при
открито гласуване (когато става дума за общо събрание на населението и гласуване с вдигане на ръка), или чрез гласуване в избирателни
урни, по пощата и/ или по интернет (т. нар. „електронно гласуване“
или „е-гласуване“).

A. Гражданска инициатива
Чрез процедурите за подемане на граждански инициативи2 се цели
промяна и допълване на конституцията извън правомощията на парламента, което обяснява защо инициативите са били включени с нежелание към инструментите на пряката демокрация. В тези случаи
парламентът няма никакъв контрол върху инициативата за промяна,
която може да бъде представена под формата на по-общо предложение или конкретно проектопредложение. Когато парламентът е съгласен с дадено по-общо предложение, то той следва да изготви проекто-вариант на съответните конституционни разпоредби, който след

2.

В Швейцария гражданските инициативи са въведени на федерално ниво през 1891 г.
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това се подлага на гласуване. Ако парламентът не е съгласен с представеното предложение, се организира референдум (тъй като референдумът по-скоро се отнася до принципни въпроси, за одобрението на
предложението е необходимо достигането на обикновено мнозинство
от гласовете на електората). Ако гражданите одобрят предложението,
парламентът следва да изготви съответен проектозакон, който след
това отново се подлага на гласуване в рамките на задължителен референдум. При него, за одобрение на предложението, се изисква достигане на т. нар. „двойно мнозинство“ (мнозинството от гласовете на
участниците в референдума, както и гласовете на повече от половината кантони)3.
Гражданската инициатива може да бъде представена под две форми: или като напълно разработен проекто-вариант на предложение
или като по-общо предложение. По-често срещаният случай е напълно разработеният проекто-вариант; при него гражданите представят
напълно развито предложение за добавяне на нови параграфи или
алинеи. Федералният парламент не може да извършва никакви промени в едно подобно предложение, но има право да представи собствено
контра-предложение4. За да бъде одобрена една гражданска инициатива, тя трябва да получи мнозинството от гласовете на гражданите и на
кантоните – същото важи и за контра-предложението на Парламента.
Понякога гражданите могат да представят по-общо предложение за
промяна. Ако Федералният парламент не е съгласен с подобно предложение, се организира референдум, при който е необходимо достиДо този момент в Швейцария са гласувани на референдум общо 199 предложения на
базата на подети граждански инициативи, като от тях 22 са били одобрени, а останалите 177 са отхвърлени (данните са актуални към м. април 2015 г.).
4.
От 1988 г. насам е въведена система с възможност за одобряване и на двете предложения с допълнителен „решаващ“ въпрос. Преди това гражданите са можели да гласуват или само за гражданската инициатива, или за контра-предложението, като по
този начин подадените гласове взаимно са се омаловажавали. Практиката показва, че
контра-предложенията обикновено не са толкова крайни колкото гражданските инициативи; въпреки това, обикновено включват някои от исканията на инициаторите и
като цяло, по този начин имат по-голям шанс да бъдат одобрени. Досега са проведени
39 референдума за контра-предложения, от които 23 са одобрили и 16 са отхвърлили
дадено предложение (данните са актуални към м. април 2015 г.).
3.
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гането на обикновено мнозинство от гласовете на електората, без да се
изисква одобрение на предложението и от повече от половината кантони. Ако Федералният парламент или населението одобрят подобно
предложение, парламентът следва да изготви съответен проектозакон,
който след това се подлага на гласуване в рамките на нов референдум,
като за одобрение му е необходимо достигането на посоченото по-горе „двойно мнозинство“.

Б. Факултативен референдум
Факултативният референдум5 е инструмент на пряката демокрация, който се използва за оспорване на законови актове, приети от
парламента. В законодателството трябва да са посочени отделните видове законови инструменти (конституционни разпоредби (общински
харти/ устави), закони, и/ или наредби), както и сферите на компетентност, които могат да бъдат оспорвани с помощта на факултативния
референдум. Срокът за събиране на подписи за оспорване на даден
законов акт в рамките на факултативен референдум започва от датата
на неговото приемане от парламента. В законодателството следва да са
посочени срокът за събиране на подписите, изискванията за тяхната
достоверност, както и всякаква допълнителна информация, която е
необходимо да бъде представена от подписващите лица.

В. Задължителен референдум
Задължителният референдум представлява форма на народен вот,
която се осъществява по силата на факта, че е залегнала в законовите
разпоредби (напр. изискването „всяка промяна на федералната кон-

В Факултативният референдум е въведен на федерално ниво през 1874 г.: всички
федерални закони, както и подписването на всички значими международни спогодби трябва да бъдат одобрени с референдум, ако това бъде поискано от гражданите.
Досега са проведени 176 факултативни референдума, от които 98 са одобрили и 78
са отхвърлили дадено предложение (данните са актуални към м. aприл 2015 г.). За да
бъде проведен факултативен референдум е необходимо в рамките на 100 дни да бъдат
събрани подписите на 50,000 граждани, имащи право на глас.

5.
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ституция трябва да бъде одобрена с референдум” означава, че ако
парламентът възнамерява да гласува промяна в конституцията, то
задължително по въпроса трябва да бъде проведен национален референдум, и само в случай че резултатите от него са положителни, конституционната промяна може да се смята за законово обвързваща)6.

Г. Парламентарна демокрация на общинско ниво
Швейцарската политическа система функционира на три административни нива – Федерация, отделни кантони и общини/ градове. Общините са най-малката административна единица в Швейцария. Правомощията на общините не са ограничени само до административни
функции, свързани с прилагането на висшето право. Те на практика са
автономни териториални единици, разполагащи с върховна и законодателна власт7. Също така представляват децентрализирани политически субекти, които са на най-близо до гражданите, и които могат да
организират собствени избори и референдуми. Освен това разполагат
с административна власт върху конкретната територия и съответното

Задължителният референдум в Швейцария е въведен на федерално ниво през 1848
г.: подобен референдум се провежда винаги когато трябва да бъдат взети решения
от национално значение, като например всякакви промени и допълнения на федералната конституция, решения за присъединяване към наддържавни организации,
както и приемане на кризисни закони, които нямат конституционна обосновка и са с
валидност над една година. До момента са проведени 187 задължителни национални
референдума, от които 139 са одобрили и 48 са отхвърлили дадено предложение (данните са актуални към м. aприл 2015 г.).
7.
По принцип, правомощията на общините са свързани с въпроси от местно значение.
По закон, всички правомощия, които съгласно федералната конституция не са възложени на федеративната държава, се поемат от кантоните. Нещо повече, федеративната държава може да делегира някои от своите правомощия, както законодателни, така
и административни, на по-ниските нива. Обикновено държавата оставя на кантоните
решението на кое от по-долните нива да прехвърлят съответните компетенции. Правомощията на кантонално ниво могат или да бъдат запазени на същото ниво, или да
бъдат прехвърлени на общинско. В допълнение към това, общините имат законодателна власт по отношение на местни въпроси, които не са регулирани в кантоналните
закони; по този начин те разполагат и с известни остатъчни правомощия. Нещо повече, законовото тълкуване на издадените от самите тях законодателни актове е изцяло
в сферата на общинските компетенции.
6.
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население8. Като цяло, швейцарските общини се радват на значителна
автономност, както по отношение на правомощия, така и по отношение на управлението на общинския бюджет9.
В момента в Швейцария има около 2,400 общини, средно с по 2,400
души (най-малката има 17, а най-голямата около 400,000 души). Различията по отношение на население, територия и социално-иконо-

Въпреки гореописаните факти, федералното и кантоналното законодателство имат
по-голяма тежест от общинското. Те осигуряват законовата рамка на действие на общинските законодателни органи. Кантоналните законови разпоредби са основният
правен инструмент, който определя степента на автономност на дадена община, както
и гарантира нейните права, които на свой ред са защитени от федералната конституция. В случай на нарушаване на общинската автономност от страна на кантоналните
административни органи, общината може да съди правителството на дадения кантон
във Федералния съд.
9.
Тъй като степента на общинската автономност се решава основно от съответните
кантонални административни органи, може да съществуват съществени разлики
между отделните кантони. В рамките на един и същи кантон обаче, общините имат еднакви правомощия и задължения. По принцип, в компетенцията на общините основно попадат следните области: градски транспорт (в градовете); газоснабдяване, електроснабдяване и водопровод; извозване на отпадъците; социални грижи; гробища;
местна полиция; гражданска защита; опазване на околната среда; култура; общинско
планиране и строителство. В допълнение към това, в много от случаите отговорността за следните сфери се носи съвместно от кантони и общини: кантонални пътища;
здравни услуги; спорт; държавни училища и професионално обучение. Общините
също така имат правото да гарантират на отделни лица общинско – а по този начин,
автоматично и Швейцарско – гражданство. Общините разполагат и със съществени
правомощия по отношение на финансовото самоуправление. В действителност те са
силно ограничени от федералното и кантоналното законодателство що се отнася до
правото им да събират данъци, което на практика е сведено до възможността за определяне на процента от основната данъчна ставка. Въпреки това, общините могат
да събират собствен общински данък и по този начин да се самофинансират. В допълнение към данъците, те имат право да взимат такси за извършвани от тях услуги,
както и за предоставяне за ползване на общински сгради или земи. Отделно от тези
правомощия, кантоните могат да прилагат различни механизми за компенсиране на
финансовото неравенство между отделните общини, произтичащо от съответните
индивидуални специфики, като брой на населението, териториален обхват, географски положение и т.н. Финансовите компетенции са важен елемент от автономността
на общината; това се потвърждава и от факта, че почти една трета от обществените
разходи и приходи в Швейцария се реализират на общинско ниво.
8.
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мически условия са значителни. Като цяло, в исторически план са се
формирали два основни вида организация на общините: единият е валиден за общини са с население над 2000 души (около 20 % от всички
общини), а другият – за по-малките общини. Големите общини имат
структура подобна на тази на по-високите нива на държавно управление: местен парламент (избиран от гражданите), изпълнителен орган (също избиран от населението) и гражданите, които посредством
избирателната система участват дейно в процеса на управление. От
своя страна, малките общини обикновено имат изпълнителен орган
и система за провеждане на общи събрания, при която гражданите се
събират и решават пряко конкретни политически въпроси от местно значение. Общинската власт (Общинският съвет) е главният орган на общинско ниво, като отново съществува голямо разнообразие
от форми на участие в рамките на пряката демокрация (гласуване на
общи събрания, референдуми, граждански инициативи).

2. Процедура за организиране и провеждане на народни
вотове и референдуми
Гарантирането на качеството на провеждане на народния вот изисква гражданите да получават обективна информация относно въпросите, поставени на референдума. С оглед на това, кампанията преди
референдума трябва да позволява провеждане на обществен дебат
при честни, равностойни и свободни условия. Предпоставка за нормалното провеждане на подобен обществен дебат е спазването на законовите разпоредби и основните човешки права. Освен това трябва
да бъде гарантирана възможността за изразяване на различни гледни
точки. Всички политически партии и организации на гражданското
общество трябва да получат възможност да участват в обществената
кампания преди провеждането на референдума. Самият въпрос, предмет на референдума, трябва да бъде ясно дефиниран и да не съдържа
подвеждащи формулировки за гражданите. Веднага след провеждането на референдума трябва да бъде осигурена възможност за безпристрастна преценка на всички потенциални нарушения по време на
вота. Това са само някои от критериите, които трябва да бъдат взети
предвид когато се извършва оценка дали даден референдум е прове-
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ден при свободни, честни и равностойни условия, или с други думи
дали е демократично проведен.

А. Събиране на подписи за подемане на граждански инициативи или провеждане на референдуми
В Швейцария всяка група от граждани, които имат необходимите
политически права съгласно съответната юрисдикция, могат да създадат граждански инициативен комитет или такъв за организиране
на референдум (така например, при гражданските инициативи на национално (федерално) ниво е необходимо в съответния комитет да
участват не по-малко от 7 и не повече от 27 граждани). Не е необходим
специален статус или процедури по регистриране на комитета, но той
трябва да изпрати до Федералната Канцелария на Швейцария информация за подетата инициатива (предложение за организиране на референдум), включително наименование и проекто-текст. Федералната
Канцелария от своя страна предоставя образци на формулярите за
събиране на подписи и проверява дали формалните изисквания за събиране на подписи са удовлетворени10. Етапът на събиране на подписи
започва след като Федералната Канцелария публикува в официалния
държавен вестник (Federal Gazette) съобщение за подетата гражданска
инициатива или предложение за организиране на референдум. Подписите могат да бъдат свободно събирани, например пред супермаркети или градски гари. Изрично е забранено заплащането или други
форми на „стимулиране“ на гражданите, с цел получаване на техния
подпис (подобни действия се наказват с присъда за 3-годишен престой в затвора или глоба, определена в съответствие с швейцарския
Наказателен кодекс).

Б. Подготвителен етап
Държавните институции трябва да гарантират, че всички граждани, които имат право на глас, могат да вземат участие във вота; в тази

Примерен формуляр за събиране на подписи на кантонално ниво е представен на
фиг. 1.)
10.
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връзка трябва да бъдат поддържани списъци с гласоподавателите, които да се актуализират постоянно и да са публично достъпни за проверка на тяхната достоверност. Правителството е отговорно за изготвяне
на формулировката на конкретния въпрос, който ще бъде предмет на
бъдещия референдум. Въпросът трябва да е коректно формулиран, да
е лесен за разбиране, обективно поднесен, прост и ясен. Стандартната
формулировка при гражданските инициативи е “Искате ли да бъде приета гражданска инициатива „XY”?”, а когато става дума за референдуми
– „Искате ли да бъде приета поправката от 01.01.2011 г. на закон XY?”.11

В. Проверка на валидността на подписите
Общинската администрация е отговорна за проверка на бланките и
валидността на отделните подписи. Причините за обявяване на даден
подпис за невалиден могат да варират в отделните кантони, а когато
става дума за референдуми/ граждански инициативи на национално
ниво, те са изброени в закона и трябва да бъдат посочени от съответните органи за всеки един подпис, който е обявен за невалиден:
“нечетлив; не може да бъде идентифициран; повторен подпис; подписан е от същата ръка (същото лице); не е ръчно подписан; не е включен в регистъра на гласоподавателите; няма подпис; грешна рождена
дата.” С оглед на тайната на вота, трети лица нямат право на достъп до
бланките с подписите, така че те не се публикуват официално. В случай че броят на невалидните подписи е решаващ за това дали дадена
гражданска инициатива или референдум достигат необходимия брой
подписи, в някои кантони е допустимо съответният граждански комитет и лицата, подписали формулярите, да погледнат списъка и да се
запознаят с причините за обявяване на подписите за невалидни, което
от своя страна им позволя да обжалват в съда всички случаи, когато
подписите са необосновано обявени за невалидни. В допълнение към
това, решението за отхвърляне на дадена гражданска инициатива/
В немногото случаи, когато става дума за нарушения на съществуващите правила,
формулировките са били „насочващи“, т.е. чрез добавяне на думи или изрази като
„полезната поправка“ или „с цел да бъде осигурено…“, които се явяват аргументи
в полза на дадена теза, и като такива, не могат да бъдат част от формулировката на
въпроса, който се подлага на гласуване.

11.
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предложение за организиране на референдум, поради недостатъчен
брой валидни подписи, също може да бъде обжалвано във всеки един
от останалите кантони, както и на национално ниво, тъй като е пряко
свързано със свободата на избор при гласоподаването, особено когато
става дума за извънредно висок брой подписи, обявени за невалидни.
Досега обаче няма регистриран подобен случай на обжалване в съда
– изглежда швейцарските граждани имат доверие на своите административни органи.

Г. Стъпки от успешното събиране на подписите до провеждането на вота
В рамките на един месец, държавната администрация трябва да
уведоми гражданите посредством официалния държавен вестник, че
дадена инициатива или предложение за провеждане на факултативен
референдум са успешно пуснати в ход и да публикува имената на членовете на организационния комитет, както и съответния текст, когато
става дума за гражданска инициатива. Датата на официалното публикуване на тази информация маркира началото на законово постановен
срок, в който трябва да бъде проведен вотът за дадена гражданска инициатива/ референдум. Този период може да бъде по-дълъг в случаите,
когато парламентът не само изрази своята позиция по отношение на
дадена инициатива12, но също така изготви свое контра-предложение,
което да бъде подложено на гласуване заедно със самата инициатива.
Инициативният комитет има още едно основно законово право и
това е правото да оттегли подадената гражданска инициатива. Това
може да стане в периода преди определянето на дата за гласуване и в
тази връзка администрацията се свързва с гражданския комитет няколко дни преди да определи дата за вота, за да провери дали инициативата ще бъде оттеглена или не. Решението за оттегляне на инициа12.
В рамките на определен срок парламентът трябва да разгледа гражданската инициатива и да реши дали да я подкрепи или да ѝ се противопостави. Ако избере да я подкрепи, тя трябва да бъде включена в закона точно по начинът, по който е формулирана. Ако избере да ѝ се противопостави, в рамките на определен срок трябва да бъде
организиран и проведен референдум по отношение на тази гражданска инициатива.
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тивата се взима с мнозинство от гласовете на членовете на комитета.
До оттегляне се стига обикновено, когато парламентът е променил
оспорвания текст от закона по начин, който в определена степен отговаря на желанията на гражданския комитет; това от своя страна означава, че заради правото на оттегляне на инициативата, често пъти
комитетът участва в преговори с представители на парламента.

Д. Политическа кампания преди вота
Най-общо, държавните институции са отговорни за организацията на референдумите, включително определянето на дата, оформлението и разпечатването на бюлетините, както и на информационните
брошури за въпросите, които ще се гласуват, организацията на хората, отговарящи за преброяването на гласовете и др. Организацията на референдумите е различна в отделните кантони; Федералният
Съд обаче, е уточнил ясно свободата на избор при гласоподаването,
като е изготвил законова рамка, регулираща цялостно процедурата по
провеждането на референдумите. Като част от свободата на избор при
гласоподаването, гражданите имат право да не приемат резултатите от всеки един вот, които не изразяват достоверно и надеждно
свободната им воля; по същия начин, процесът на вземане на решения
следва да бъде открит, и възможно най-свободен и ясен.
В този контекст е важно отново да се подчертае, че свободата на
избор при гласоподаването е фундаментално право на швейцарските
граждани, защитено от федералната конституция, и всякакви нарушения на разпоредбите, свързани с него, могат да бъдат обжалвани в
съда. В зависимост от това доколко сериозно е даденото нарушение на
това право, съдът може дори да вземе решение за анулиране и повторно провеждане на референдума. Всички швейцарски съдилища обаче са много предпазливи когато трябва да взимат решение за степен
на нарушение, която да изисква анулиране на вота. Възможностите
за осигуряване на справедлива процедура са много по-добри за съда,
ако конкретните нарушения бъдат обжалвани преди провеждането на
вота. Въпреки факта, че за съдилищата е трудно да осигурят справедлива процедура в някои конкретни случаи, когато дадени закони са
били обжалвани в тях, самата възможност за взимане на подобно ре-
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шение, произтичаща от съществуващата съдебна практика, е оказало
силно влияние върху поведението на отделните участници в политическите кампании.
Ролята на държавните институции
В началото швейцарските държавни институции е трябвало да се
въздържат от участие в политическите кампании в подкрепа и срещу
дадени теми, които ще бъдат предмет на предстоящ вот; вместо това,
те е трябвало само да гарантират, че законовите и организационните
изисквания за провеждане на референдум са спазени. В днешно време
ролята им е донякъде променена. Преобладаващото обществено мнение е, че държавните институции обикновено познават в детайли голяма част от дискутираните въпроси и в тази връзка са в изключително добра позиция да дават насоки на гражданите при избора им как
да гласуват. Опасността от манипулиране на гражданите и преследването на скрити цели все още съществува, и поради тази причина съществуват силно ограничаващи правила по отношение на начина, по
който държавните институции могат да провеждат информационни
кампании преди провеждането на даден вот. В следващите параграфи
е описана ролята на държавните институции по време на различните
стъпки от процеса – от събирането на подписите до влизането в сила
или отхвърлянето на дадено предложение за промяна в закона.
Кампания за информиране на гражданите, провеждана от държавни институции и частни лица
Броят на проведените референдуми сам по себе си не е доказателство за това, че процесът на вземане на решения е станал по-демократичен; необходимо е да бъде разгледано качеството на процеса на
упражняване на пряка демокрация.
В своята практика Федералният Съд на Швейцария се концентрира
върху предоставянето на адекватна информация на гражданите, като
това важи в особена степен за предоставянето на основни аргументи в
полза на и против конкретния предмет на референдума. В тази връзка
съдебната практика ясно разграничава ролята на частните лица и дър-
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жавните институции в споменатия процес. Докато частните лица като
политически партии, икономически сдружения, комитети в подкрепа
или против дадени политически въпроси, разполагат с голяма свобода на изразяване, държавните институции са сериозно ограничени
по отношение на своите възможности за действие в периода преди
провеждането на референдума. Държавните институции са длъжни
да спазват изискванията за обективност, прозрачност и премереност
по време на своите публични изяви, докато това въобще не важи за
частните лица; нещо повече, частните лица могат свободно да водят
пропаганда, и дори да използват невярна или недобросъвестна информация. Приема се, че подобни действия са оправдани с оглед на
това, че възможността за изразяване на множество различни гледни
точки сама по себе си предоставя минимална обективност. Според
вижданията на Федералния Съд преувеличаването и предоставянето
на невярна информация по време на кампанията няма как да бъде избегнато; вместо това трябва и може да се има доверие на преценката на
гражданите по отношение на изразените мнения и преувеличаването
при представянето на фактите13.
Държавните институции са длъжни да информират гражданите
по въпросите, включени в предмета на вота, както и да се намесват
когато обстоятелствата го налагат, като например в случаите, когато
е необходимо да бъде коригирана особено невярна или подвеждаща
информация. До известна степен те имат право да извършват действия, целящи да балансират дадена отявлено едностранна пропаганда
от страна на частни лица. Въпреки това, трябва да се подчертае, че
задължението да се намесват когато обстоятелствата го налагат, с цел
гарантиране на открит процес на вземане на решение и осигуряване
на възможност за неизкривено изразяване на волята на гражданите,
представлява по-скоро изключение от цялостната забрана за намеса
Границата по отношение на това, какво се смята за допустимо от страна на частните
лица, се установява в случаите, когато гражданите са подведени по основни въпроси
от предмета на вота, малко преди самото провеждане на вота, което не им позволява
те сами да се информират по дадената тема от други източници и да получат ясна и реална представа за действителните обстоятелства и факти. В подобни крайни ситуации,
вотът/ референдумът трябва да бъде признат за недействителен и да бъде анулиран.
13.
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на държавните институции. Абсолютно е забранен всякакъв вид пропаганда с цел манипулиране на процеса на вземане на решение, като
това важи в особена степен за прикрита или непрозрачна намеса на
държавните институции, напр. чрез финансиране с недекларирани
публични средства на частни комитети, обявяващи се в подкрепа или
срещу предмета на референдума.
Брошури за референдума
Задължението на държавните институции да предоставят на гражданите основна информация по въпросите, предмет на референдума,
на първо място се изразява в изготвянето и разпространението на информационни брошури за референдума14. В тях трябва да е представен
предлаганият проектозакон, резултатите от гласуването по въпроса в
парламента, както и основните аргументи на комитетите в подкрепа
на и против дадения проектозакон, както и доводите на парламента
и правителството. От своя страна държавните институции трябва да
заемат позиция за или срещу дадения предмет на референдума и да
предоставят съответната обосновка към нея; въпреки това, цялата информация представена в брошурите за референдума, която подобно
на всички други действия на държавните институции може да бъде
разглеждана в светлината на потенциална намеса в процеса на вземане на решение, трябва да отговаря на критериите за обективност,
прозрачност и премерност на изказа. В тази връзка е валидна изрична
забрана за държавните институции да премълчават важни елементи и
информация или да прикриват факти, необходими за вземане на решение от страна на гражданите, както и да изкривяват аргументите на
комитетите, защитаващи противоположната позиция.
С оглед на горепосоченото, брошурата за референдума трябва да
съдържа кратко и обективно описание на фактите, свързани с темите, по които по време на референдума трябва да бъде взето решение,
както и на основните аргументи за и против. Ако съдържанието на
брошурата не отговаря на зададените изисквания, съдът има право да
14.

Примерна брошура за референдум на кантонално ниво е представена на фиг. 2.)
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разпореди на държавните институции да коригират информацията в
брошурата, да отложи вота или – в случаите когато въздействието е от
решаващо значение за резултатите – може дори да разпореди повторно провеждане или анулиране на референдума. Именно във връзка с
описания по-горе законов контрол на обективността и балансирания
подход при изготвянето и поднасянето на съдържанието ѝ, гражданите до голяма степен разчитат на информацията, предоставена в брошурата за референдума.
По-горе вече беше спомената голямата свобода предоставена на
частните лица при провеждането на политическите кампании преди
вота. В тази връзка не трябва да се забравя, че в закона са предвидени
съответните наказателни мерки за всякакви действия на частни лица
спрямо правото на свободен вот, като например купуване на гласове,
нарушаване на принципа за тайно гласуване, възпрепятстване на гражданите да се възползват от правото си на глас и др. В допълнение към
това, гражданският кодекс и законът за радиото и телевизията защитават личността на всяко лице, участващо в избори или референдум.
Еднакви финансови условия за отделните участници?
Действителният ефект от финансовите средства, с които разполагат отделните участници в политическата кампания, върху резултатите от референдума не е напълно изяснен. В Европа не са провеждани
много проучвания по тази тема. Би могло да се очаква, че Швейцария,
със своята дългогодишна и честа практика в прилагането на инструментите на пряката демокрация, и по-конкретно гражданските инициативи, факултативните и задължителните референдуми, е развила
сериозна система от предписания за политическите кампании преди
референдумите, включително правила за финансиране на кампаниите
и достъп до медиите. Донякъде изненадващо, това изобщо не е така.
Не съществуват конкретни разпоредби, които да уреждат финансирането на кампаниите преди референдумите от страна на политическите партии и други групи на гражданското общество. В тази връзка, въпреки че не е позволено използването на обществени средства
за политическа пропаганда, няма ограничения за финансирането на

46

кампаниите с частни средства, а самите участници в кампаниите не
са длъжни да разкриват откъде идва тяхното финансиране, както и
какъв е размерът на изразходваните по време на кампанията средства.
В този контекст трябва да бъде споменато, че финансирането на политическите партии също не е законово уредено в Швейцария. Те също
нямат право да получават държавно или обществено финансиране
за своята дейност, и в резултат на това набират средства от членски
внос, дарения от членове на партията и други лица, частни фирми и
организации, а също така и от част от приходите на членове на партията, които са били избрани да заемат някаква държавна длъжностна
позиция. На федерално (национално) ниво няма никакви правила и
изисквания за прозрачност на финансирането; с малко изключения,
същото важи и на кантоналното ниво.
Медии
Като основен източник на информация за гражданите, медиите
са от ключово значение за всяка една демокрация. Една особеност на
швейцарското законодателство е, че политическата реклама е забранена по радиото и телевизията, което освен всичко останало, цели и намаляване на ролята на парите в рамките на политическите кампании,
тъй като подобен род реклама обикновено е най-скъпа. Нещо повече,
медиите са задължени да отразяват цялото разнообразие от събития
и гледни точки, както и да въвеждат ясни разграничения между представянето на факти и коментари/ мнения. Медиите имат свободата да
канят предимно представители на една от политическите страни, но
журналистите са длъжни да заемат обективна позиция и да споменават/ обсъждат възгледите и гледните точки на другите участници
в политическия живот. Принципът за отразяване на разнообразието
от (политически) гледни точки е задължителен както за държавните,
така и за частните медии. Пресата също трябва да спазва този принцип, макар и в много по-слаба степен, тъй като разнообразието в нея е
изключително голямо и по този начин гражданите имат лесен достъп
до най-различни гледни точки.
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Е. Провеждане на референдума и публикуване на резултатите
Резултатите от референдума15 се публикуват в официалния държавен вестник16, и съдържат информация за:
• общия брой на лицата с право на глас; общия брой на участвалите гласоподаватели; броя на празните бюлетини; броя на невалидните
бюлетини; броя на бюлетините За и Против по административни области; общия брой на бюлетините За и Против; процента на участвалите гласоподаватели (с оглед на изискването за кворум за участие)
• пояснение в съответствие с изискванията на закона, информиращо
гражданите, че в рамките на 3 дни от публикацията може да бъде подадена жалба пред административен съд срещу резултатите от референдума

Ж. Влизане в сила
В случая с гражданските инициативи, влизането в сила става съвсем гладко; това е или датата на провеждане на референдума или друга дата, която е ясно определена в текста на самата инициатива. При
задължителните референдуми също няма проблеми в това отношение. Повече въпроси, свързани с влизането в сила, обаче възникват
в контекста на факултативните референдуми. Там съществуват две
възможности. Първата е даденият закон да влезе в сила в момента,
в който бъде приет от парламента; в случай че референдумът оспори
успешно този закон, той става недействителен17. Втората възможност
е законът да не влиза в сила в момента, в който бъде приет от парламента, а след изтичането на срока за събиране на подписи за организиране на референдум, който оспорва закона (в случай че не бъде
събрано необходимото за целта количество подписи) или от датата,

Примерна бюлетина е показана на фиг. 3.
Виж фиг. 4.
17.
Този вариант обаче създава сериозен проблем в случаите, когато е бил прилаган
новия закон, който след това е анулиран в резултат на проведения референдум – как
например ще се процедира с всякакви плащания, извършени съгласно неговите разпоредби?
15.
16.
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на която резултатите от вота отхвърлят предмета на факултативния
референдум18.

3. Примери за референдуми, проведени на федерално
ниво и тяхното политическо значение
Срещу собствения интерес – НЕ на 6 седмици платен отпуск за всеки
На 11.03.2012 г. швейцарските граждани отхвърлят инициативата озаглавена „6 седмици отпуск за всеки“ със сериозния резултат от
66.5% от гласовете „против“. За външния наблюдател подобно поведение изглежда странно. След като се предлага възможността за допълнителни седмици платен отпуск, защо мнозинството от гласоподавателите я отхвърля?
Съгласно разпоредбите на настоящето законодателство служителите имат право на 4 седмици платен отпуск. Много фирми обаче доброволно предлагат допълнителни седмици отпуск. Сдружението на
работниците подема инициатива с искане за хармонизиране на тези
правила за всички работници и въвеждане на минимален платен отпуск в размер на 6 седмици за всички. Напълно според очакванията,
само левите и зелените политически партии подкрепят инициативата. По време на кампанията преди вота, основният въпрос, който се
дискутира е дали икономиката на страната ще може да понесе този
допълнителен товар или не. Много от участниците в дискусията са
съгласни с тезата, че нарасналото служебно натоварване на работното място представлява проблем за служителите и работниците, но не
смятат, че увеличаването на дните предвидени за отпуск ще разреши
този проблем. Дори напротив, 61% от участниците в дискусията се
опасяват, че инициативата в действителност може да доведе до допълнително напрежение и стрес на работното място, защото някой ще

Разбира се, самият закон може да предвижда по-късна дата за влизане в сила. Този
втори вариант е и подходът, който швейцарците са избрали за да заобиколят възникналия проблем.
18.
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трябва да поеме работата на служителите, които са в отпуск. Резултатите от този референдум и аргументите, представени от опонентите
на гражданската инициатива демонстрират, че гласоподавателите не
са непременно длъжни да се държат като ограничени индивиди, които единствено търсят начини да извлекат максимална полза за себе
си. Очевидно гражданите са способни да оценят както преките, така и
непреките последствия от дадено предложение.
В името на обществения интерес – ДА на (временното) увеличение на ДДС
На 27.09.2009 г. швейцарските граждани трябваше да вземат решение дали да бъде увеличена ставката на ДДС от 7.6% на 8% за период
от седем години, с цел генериране на допълнителни средства за изплащане на осигуровки в случай на инвалидност или нетрудоспособност,
при които обикновено се наблюдава висок риск от поява на дефицит.
Швейцарската схема на осигуровките в случай на инвалидност или
нетрудоспособност представлява фонд, който се захранва от работодателя и служителя в съотношение 50:50, под формата на удръжки от
бруто заплатата. Тези удръжки от заплатата в размер на 0.7% са задължителни и се въвеждат автоматично за всички служители на възраст
18 години и нагоре. В дадения период фондът за осигуровките в случай на инвалидност или нетрудоспособност е изправен пред неустойчив годишен дефицит от приблизително 1,5 милиарда швейцарски
франка (CHF). Стандартната практика е годишният дефицит да бъде
покриван от пенсионния фонд за достигната възраст. Въпреки това,
в дългосрочен план подобна практика няма как да бъде устойчива.
Приетото от парламента решение за увеличаване на ставката на ДДС
довежда до промяна на конституцията, което автоматично означава
организиране и провеждане на референдум по въпроса. За да бъде извършена промяната е необходимо за нея да гласува мнозинството от
гражданите, както и повече от половината кантони в страната. 54.6%
от гласоподавателите и минималното възможно мнозинство от 12 от
23-те „пълни“ кантона дават своя вот в полза на предложението. За
поддръжниците на увеличението на ставката на ДДС най-значимият
довод е финансовата стабилност на фонда за осигуровките в случай на
инвалидност или нетрудоспособност.
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Ограничаване на публичните разходи – ДА на намаляването на
публичния дълг
На 02.12.2001 г. в рамките на проведения задължителен референдум 84.7% от швейцарските гласоподаватели приемат добавянето на
клауза в конституцията на страната за намаляване на публичния дълг
с цел постигане в дългосрочен план на бюджетен баланс, позволяваща
обаче в краткосрочен план известна гъвкавост в зависимост от конкретната икономическа ситуация (промяната влиза в сила през 2003
г.). В полза на предложението гласуват и всички кантони. Процентът
на гласоподавателите взели участие в референдума – 37.8% – е по-нисък от средния процент, отчетен за един по-дълъг период (45%), но
това не е необичайно за подобен специализиран и абстрактен въпрос.
Целта на този нов инструмент е намаляване, и в крайна сметка ликвидиране, на структурния държавен дефицит на национално ниво.
Разходите се обвързват с данъчните приходи. По време на рецесия се
допуска отчитането на дефицити, но когато страната се намира в икономически подем, трябва да се реализират компенсации, които след
това да бъдат използвани за намаляване на публичния дълг.
Икономическите среди и всички „буржоазни“ партии изцяло подкрепят въвеждането на този нов инструмент, като на практика почти
веднага примерът е последван от редица други европейски страни; критиката от страна опонентите е насочена срещу вземането на парламентарни решения по отношение на бюджета на базата на математическа
формула. След известен период на свръх-разходи по време на икономическия бум през 80-те години на XX век, обществеността и домакинствата в Швейцария през 90-те години се сблъскват с криза с недвижите имоти, рецесия и сравнително висок процент на безработица. През
този период страната натрупва публичен дълг в размер на 108 милиарда
швейцарски франка (CHF). Много местни банки, които са направили
сериозни инвестиции в недвижимо имущество се налага да се борят
за своето оцеляване или обявяват банкрут. Освен всичко останало и
цялата икономика претърпява структурна трансформация – частните
фирми са принудени да се адаптират към икономическите изисквания
на глобалния пазар. В светлината на описаните по-горе събития, гражданите осъзнават важността на това публичният дълг на страната да
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бъде намален и държавните бюджети да бъдат приведен в ред.
Непреки ефекти, въпреки отрицателния вот по отношение на разпускането на швейцарската армия
„Групата за Швейцария без Армия (GSoA)“ подема по безпрецедентно смел начин гражданска инициатива, в която се изисква разпускане на швейцарската армия. Референдумът по въпроса се провежда
на 11.11.1989 г. Напълно изненадващо за мнозина, 35.6% от гражданите, както и кантоните Женева и Юра, се обявяват в подкрепа на инициативата. Още от самото начало инициаторите на предложението са
наясно, че е малко вероятно искането им да бъде прието от мнозинството от гласоподавателите в страната. Единствено политическите
партии от крайно левия спектър открито обявяват подкрепата си за
инициативата. Но дори и най-смелите политически коментатори не
са очаквали повече от 1/3 от избирателите да дават своята подкрепа
за предложението. Първият символичен успех на тази гражданска
инициатива е, че успява да привлече внимание към темата и ангажира
гражданите в публична дискусия относно бъдещето на швейцарската
армия. При участие на 69 % от всички граждани, имащи право на глас,
този вот изпъква като един от референдумите с най-масово гражданско участие през последните десетилетия. В допълнение към това, управляващите поне частично взимат под внимание исканията на инициаторите на предложението и поставят началото на сериозен процес
на трансформация на структурата на армията, както и намаляване на
броя на военнослужещите. Смята се, че приблизително 20% от гласувалите са подкрепили инициативата, защото споделят пацифистични
убеждения, а около 1/3 от всички избиратели, гласували с ДА, признават че са го направили, защото са искали да дадат урок на армията.
Горепосочените факти са ярък пример за непреките ефекти, които
гражданските инициативи могат да имат, дори когато в крайна сметка са загубили вота. Приблизително половината от гласуваните граждански инициативи са оказали пряко въздействие върху текстовете на
законови разпоредби, както и върху обществената политика на страната. Не само това, но те изпълняват и ролята на катализатор на политическите процеси, служат като средство за политическа реклама
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на инициаторите и мярка за изразяване на социален протест, както и
като стимул за започване на преговори с управляващите по конкретни въпроси.
Референдуми по финансови въпроси на кантонално или общинско
ниво
На кантонално и местно ниво, много избирателни окръзи разполагат с широк диапазон от инструменти на пряката демокрация, с които
да взимат решение дори по финансови въпроси. Проучванията показват, че кантони и общини, в които се провеждат повече референдуми
и тяхното провеждане е лесно за организиране, се справят по-добре
икономически, тъй като обикновено успяват да намалят или ограничат разходите на публични средства от страна на политическия елит.
По този начин държавни субекти с по-добре развита система за провеждане на референдуми по финансови въпроси отчитат по-ниски
стойности на публичен дълг и по-нисък процент на данъците. По-долу е представен списък с финансовите въпроси, включени в конституцията на даден кантон или в устава на дадена община, които могат да
бъдат предмет на гласуване в рамките на местен референдум (автоматично или на базата на предварително събиране на подписи):
• Общи разходи – еднократни или периодични (в % от номиналната стойност);
• Разходи за изграждане на пътна инфраструктура;
• Дългове, издаване на облигации;
• Данъци;
• Закупуване на дялове в частни дружества;
• Трансакции с недвижимо имущество.
Като конкретен пример може да бъде посочен град Аарау, столица
на кантона Ааргау, с население от 20,000 души и бюджет 160 милиона
швейцарски франка (CHF) (за 2014 г.). В устава на общината (който
трябва да е хармонизиран с конституцията и законите, валидни за дадения кантон) могат да бъдат открити следните механизми на пряката
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демокрация, касаещи вземането на решения по финансови въпроси:
• Ежегодно се провежда задължителен референдум по отношение
на годишния бюджет и приложимата данъчна ставка;
• Задължителен референдум се провежда и за единични разходи
надхвърлящи 6 милиона швейцарски франка (CHF) или нови периодични разходи, надхвърлящи 400,000 швейцарски франка (CHF).
Особено внимание привличат два случая от последните няколко
години в град Аарау.
Кризата с бюджета на град Аарау през 2012 г.
Процентът в размер на 94% от основната данъчна ставка, валиден за град Аарау е относително нисък в сравнение с този на други
общини в кантона. Десните политически партии предлагат „с цел да
бъде запазен процентът от основната данъчна ставка нисък, да бъде
намален бюджетът“, докато лявото политическо пространство иска
„процентът от основната данъчна ставка да се увеличи на 98 % и да
бъдат осигурени по-добри (социални) услуги, и градът да остане привлекателна дестинация“. Като начало бюджетът за 2012 г. не е одобрен
от местния парламент и е върнат на Общинския съвет. След това парламентът приема предложения компромисен вариант на бюджета, но
при задължителния референдум за годишния бюджет мнозинството
от гражданите (59%) гласуват срещу бюджета с по-високия процент от
основната данъчна ставка в размер на 98%. В резултат на това градът
остава без бюджет. С цел разрешаване на тази безизходна ситуация се
налага да се намеси висшата инстанция – правителството на съответния кантон – и с декрет да постанови бюджет, основаващ се на първоначалния процент от основната данъчна ставка в размер на 94 %.
На практика по този начин правителството на кантона се съобразява
с резултатите от задължителния референдум за годишния бюджет и
желанието на гражданите за запазване на по-нисък процент от основната данъчна ставка. Тук следва да бъде отбелязано, че подобни конфликти за годишния бюджет в практиката са по-скоро изключение.
Обикновено се намира решение или компромисен вариант, който се
приема от местния парламент, и след това бюджетът се одобрява от
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гражданите в рамките на задължителния ежегоден референдум.
Опазване на околната среда – опазване на крайречните равнините
в кантона
През 1993 г. в кантона Ааргау на кантонално ниво се приема гражданска инициатива за превръщане на 1% от територията на кантона в
рамките на 20 години в защитена територия, с цел опазване на крайречните равнини в кантона, така че реките отново да могат да следват
своите естествени корита. Това принуждава собствениците на имоти
и общините да започнат преговори за намиране на решение. В началото на процеса политическата ситуация е на практика в безизходно
положение, като фермери, собственици на имоти и отделните общини се оказват в открита опозиция помежду си. В някои от засегнатите
общини (напр. Ауенщайн) се налага провеждането на референдуми
във връзка с начина на ползване на общинските земи, тяхното категоризиране, продажба и покупка, така че да бъде облекчен процеса на
реализация на проекта за опазване на крайречните равнини. В този
случай механизмите на пряката демокрация изиграват важна роля, но
едва след като преди това е осъществен продължителен процес на преговори и посредничество, включващ дори участието на независими
посредници.
Културни въпроси – основен език, който да се използва детските
градини
В немскоговорящата част на страната, населението обикновено
разговорно си служи с местния диалект, а немският език се използва в
училище или при писмена комуникация. В кантона Ааргау за комуникация между децата в детските градини се е използвал само местният
диалект на швейцарския немски език. От 2008 г. година насам преподавателите в детските градини са задължени да използват немският
език през 1/3 от времето, което прекарват с децата, за да ги подготвят
и облекчат прехода им към обучението в училище. Една от националистичните партии се противопоставя на това решение и решава с
помощта на гражданска инициатива да въведе отново швейцарския
немски език като основен език в детските градини. Инициативата е
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приета с 121,587 гласа „за“ и 97,440 гласа „против“. В резултат на това,
практиката по отношение на говоримия език в детските градини трябва отново да бъде променена.

4. Перспективи
Погледнато отстрани, се създава впечатление, че българската политика подкрепя идеята за използването на гражданската инициатива
като инструмент на пряката демокрация. В същото време скептицизмът по отношение на нейната приложимост в действителност е доста висок. В тази връзка не е особено изненадващо, че гражданската
инициатива съществува в България като инструмент на пряката демокрация, но законово е уредена по начин, който на практика възпрепятства нейното използване. Без съмнение изискването за кворум за
участие е твърде високо, за да позволи гражданската инициатива да се
превърне в стандартно използван инструмент в българската политика. Поради тази причина, може би гражданите трябва да се обърнат
към вариантите за прилагане на факултативния или задължителния
референдум, вместо гражданските инициативи; към дадения момент
обаче, изглежда, че и този вариант не е привлекателен нито за активистите, нито за политиците – за активистите тези референдуми са само
инструмент за реакция, който не предполага проактивни действия, а
политиците ги разглеждат само като средство за блокиране на законодателната дейност на парламента.
Швейцарският опит, особено що се отнася до факултативните референдуми, подсказва, че тези инструменти могат да трансформират
политическата среда по един много по-фундаментален начин, отколкото би могло предварително да се очаква. Демокрацията на консенсуса, за която Швейцария се е превърнала в класически пример, на
практика се дължи на факта, че политиците се опитват да включат
всички по-големи политически организации и движения в процеса на
изготвяне на нови закони, с цел да бъде избегнато последващо „оспорване“ и евентуално „блокиране“ на тези закони, на базата на предоставяната от факултативния референдум възможност за това. От тази
гледна точка, по наше мнение факултативният и задължителният ре-
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ферендум предоставят интересни възможности за приложение в българската действителност.

Полезни връзки:
• www.c2d.ch: база данни с информация за всички вотове (референдуми и граждански инициативи), проведени в целия свят (на английски език)
• ch.ch: уебстраница, поддържана от Швейцарската Конфедерация
и отделните кантони, предоставяща основна информация за Швейцарската политическа и административна система (също на английски език)
• www.admin.ch: това е официалната уебстраница на Швейцарската Конфедерация, където освен най-различна полезна информация,
са събрани накуп и всички швейцарски закони (в основната си част
също на английски език)
• www.easyvote.ch: информация за референдумите, подготвена
за по-младите поколения в опростена форма, включваща също така
и пояснителни видеоклипове (например: https://www.youtube.com/
watch?v=7mn1qVvzTMA), както и онлайн услуга за напомняне посредством социалните медии (часовник за деня на вота).
• www.ivotingproject.ch: уебстраница на Центъра за Изследване на
Демокрацията в гр. Аарау (ZDA) за проект, посветен на електронното
гласуване.
• www.smartvote.ch и www.preferencematcher.org: две швейцарски
уебстраници, посветени на проекти за Приложения за подпомагане
на гражданите при избора им на електорална позиция (Voting Advice
Applications).
• www.swissinfo.ch - многоезиковата информационна платформа
за Швейцария пуска в действие нова онлайн платформа, посветена на
пряката демокрация, наречена www.people2power.info .
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• www.politnetz.ch - представлява финансирана с частни средства
уебстраница, на която политици и граждани се срещат онлайн за да
обсъждат швейцарската политика.
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фиг.1

Aargauische Volksinitiative
TITEL
Gestützt auf § 64 der Aargauischen Kantonsverfassung (SAR 110.000) stellen die unterzeichnenden im Kanton Aargau stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger folgendes Initiativbegehren:
GENAUER WORTLAUT DES BEGEHRENS

BEGRÜNDUNG

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde des Kantons Aargau wohnen.
Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, unterzeichnen es handschriftlich. Wer unbefugt an einem Initiativbegehren
teilnimmt oder das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht, macht sich nach Art. 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuches
(StGB) strafbar. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht sich nach Art. 281 StGB strafbar.

Postleitzahl:___________
Nr. Name

(eigenhändig, handschriftlich und
möglichst in Blockschrift)

Politische Gemeinde: ______________________________
Vorname

Jahrgang

Wohnadresse
(Strasse/Nr.)

Unterschrift

Kontrolle

(eigenhändig)

(leer lassen für
Gemeinde)

1.
2.
3.
4.
.
escheinigung
ie unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende ..... (Anzahl) Unterzeichnerinnen
und Unterzeichner der Volksinitiative in aargauischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.
Amtsstempel
ie zur Bescheinigung zuständige Amtsperson:
atum:

______________________ Amtliche Eigenschaft:

________________________

rt:

______________________ Unterschrift:

________________________

ie nachstehend erwähnten Personen bilden das Initiativkomitee und sind berechtigt, die Volksinitiative mit
einfachem ehr zurückzuziehen:
NA EN

ADRESSEN W

INDESTENS

Veröffentlicht im Amtsblatt des Kantons Aargau vom

DATU

U
Ablauf der Sammelfrist:

I
DATU

Ganz oder teilweise ausgefüllte Unterschriftenbogen bitte umgehend einsenden an:
ADRESSE
Weitere Unterschriftenbogen können daselbst bezogen werden.
er Wortlaut der nachfolgenden Gesetzesbestimmungen dient der Information und muss nicht auf der Unterschriftenliste aufgeführt werden:
Art

t

a hl estechung

Wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen lässt, damit er in einem bestimmten Sinne stimme oder wähle, einem Referendums- oder einem Initiativbegehren beitrete oder nicht beitrete,
wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen lässt, damit er an einer
Wahl oder Abstimmung nicht teilnehme,
wer sich als Stimmberechtigter einen solchen Vorteil versprechen oder geben lässt,
wird mit
Art

reiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
t

a hl

lschun
g

1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
wer unbefugt an einer Wahl oder Abstimmung oder an einem Referendums- oder Initiativbegehren teilnimmt,
wer das Ergebnis einer Wahl, einer Abstimmung oder einer Unterschriftensammlung zur Ausübung des Referendums oder der Initiative
fälscht, insbesondere durch inzufügen, ndern, Weglassen oder Streichen von Stimmzetteln oder Unterschriften, durch unrichtiges
Auszählen oder unwahre Beurkundung des Ergebnisses,
wird mit

reiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

2. andelt der äter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe reiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30
ätzen. it der reiheitsstrafe kann eine Geldstrafe verbunden werden.

agess-
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фиг.4

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА
МОБИЛИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗМИ ЗА
ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН
ДИАЛОГ
д-р Антоний Гълъбов
1. Въведение
Българското общество остава дълбоко разединено. Равнищата
на социална интеграция са критично ниски – все по-малко неща ни
свързват в по-големи общности. Все по-често хората се затварят в
кръга на най-близките си роднини, съседи и приятели. Социалната
изолация, както в малките населени места, така и в големите градове
се превръща в един от най-тежките проблеми пред българското общество.
Гражданите не познават дейността на публичните институции и не
им вярват. Липсва споделено разбиране за необходимостта от подкрепа и контрол върху тяхната дейност. Задълбочава се усещането за липса на справедливост и социална перспектива. Все повече хора смятат,
че държавата трябва да реши техните проблеми, но не са готови да
подкрепят реформите, които биха направили държавните институции по-ефективни.
По-малко от 10% са онези, които активно участват в каквито и да
било граждански организации – екологични, хуманитарни или благотворителни. Мнозина са готови да подкрепят различни каузи в
социалните мрежи, но активността за действие в подкрепа на граждански инициативи остава по-скоро рядкост. Доброволчеството про-
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дължава да бъде спонтанна инициатива с ограничено влияние. А след
всеки пореден неуспешен опит за промяна, апатията и социалната изолация се задълбочават.
Мнозинството от българските граждани не са удовлетворени от
качеството на своя живот и от това как функционира демократичната система. Но социалното недоволство не прераства в готовност за
действие. Дори и когато трудностите ни са общи, всеки се опитва да
намери решение сам за себе си. Общото обяснение достига само до
представата за бедността и социалното неравенство.
Как е възможен тогава публичният диалог? Как могат да бъдат
преодолени недоверието и задълбочаващото се усещане за липса на
социална перспектива? Можем ли да възстановим социалната връзка
помежду ни и да решаваме собствените си проблеми в диалог с институциите?
И накрая - възможна ли е демокрация без гражданско участие?

2. Гражданската инициатива за публичен диалог
Гражданската инициатива се заражда най-често сред малка група
от съмишленици. Дори и когато проблемите са толкова сериозни, че
всички ги разпознават, в крайна сметка, инициативата за тяхното решаване е дело на малка група от хора. Най-често решаването на проблемите започва от малка група хора, които са постигнали съгласие
помежду си, че нещо трябва да се направи.
Това е самото начало на процеса, който ще опишем тук. Минимално необходимото условие, за да възникне гражданска инициатива е разбирането, че проблемите пред които се изправяме не засягат
единствено и само нас, че те влияят негативно върху живота на много
други хора. Това е основата на солидарността, върху която се гради
гражданското общество.
Инструментите на пряката демокрация могат да превърнат една
гражданска инициатива в основа на публичен диалог за решаване на

68

проблеми или насърчаване на развитието. Именно затова тук ще представим основните етапи в реализирането на граждански инициативи,
които могат да разширят обхвата на пряката демокрация и да изпълнят
с ново съдържание институциите на представителната демокрация.
Решаването на един социален проблем или изграждането на съгласие по отношение на насоки на местното развитие могат да бъдат
свързани помежду си и взаимно да се предполагат. Много често, преодоляването на един проблем открива път за развитие на други инициативи. На свой ред, в търсене на решения относно местното развитие,
могат да бъдат решавани съпътстващи проблеми, които са оставали
встрани от общественото внимание.
2.1. Онова, с което трябва да се започне е определянето на социалния проблем.
Как да определим проблема, чието решаване засяга най-голяма
част от хората, живеещи в един квартал, село, община или град? Кой е
проблемът, чието решаване би могло да обедини усилията на по-голяма част от гражданите?
Обикновено хората са готови да твърдят, че имат много проблеми,
но рядко се опитват да определят онзи между тях, който е най-тежък и
влияе трайно негативно върху условията на живота им. Когато попитаме кои са най-важните проблеми, поне през последните двадесет и
пет години, получаваме едни и същи отговори:
- бедност,
- безработица,
- престъпност,
- корупция.
През различни периоди от време, някой от тях е бивал посочван
по-често, а друг е губил остротата си, но списъкът остава един и същ.
Можем да разделим проблемите на две големи групи в зависимост от
сферите на проявление – работа и сигурност.
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Първата група от тях включва проблеми като:
- доходи;
- бедност;
- безработица;
- заетост и всички проблеми, свързани с благосъстоянието на хората.
Втората група от проблеми включва:
- организирана престъпност;
- корупция;
- кражби и посегателства върху собствеността на гражданите;
- и всички останали проблеми, свързани с липсата на сигурност
във всекидневния живот на хората.
Мнозина смятат, че основният проблем е в липсата на пари, но това
по-често е резултат на други нерешени проблеми, отколкото тяхна
истинска причина. Фокусирането на общественото внимание върху
финансовите въпроси е важно, но през последните десетилетия сме
свидетели на това, че парите се превръщат във всеобщо обяснение за
(не)случването на все повече неща. „Монетаризирането” на всекидневните представи за развитието на България е колкото резултат от
развитието на негативни процеси, толкова и причина за относителното обездвижване на гражданската енергия.
В същото време, социологическите изследвания показват, че мнозинството от българските граждани са умерени в очакванията си за
месечни доходи, които биха им позволили да водят нормален живот.
Доминиращите обществени нагласи за определящата роля на парите,
не кореспондира пряко с увеличаването на консерваторските нагласи
в обществото. Проблемът е много по-сложен.
Българското общество се трансформира бързо под натиска на един
специфичен и почти неизследван преход – от икономика, основана на
управление на дефицит към развитие, залагащо изцяло на масова кон-
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сумация. Това се вижда най-ясно в развитието на т.нар. потребителски кредити. Установяването на представата за определящата роля на
парите, с които може да бъде осигурено желаното равнище на консумация, доведе до нови типове зависимост, които обхващат все по-голяма част от домакинствата. При тези условия, напълно естествено е
представите за решаването на социалните проблеми, все повече да се
фокусира върху финансовите ресурси.
Всъщност, независимо от формалното разделение между проблеми, свързани с работата и сигурността, те остават взаимно свързани.
Престъпността може да е довела до унищожаване на поминъка на населението, така както и липсата на доходи се оказва съществена причина за намаляването на сигурността във всекидневния живот.
Къде е разположен, на какво ниво възниква и се развива проблемът, който в еднаква степен се възприема от мнозинството като основна причина за трудностите, с които хората се сблъскват във всекидневието си?
Най-често първите отговори се отнасят до страната като цяло.
Първите асоциации са с общи проблеми, които имат специфично влияние върху живота на хората. Тук се появяват бедността или безработицата, престъпността или корупцията. Но всеки от тези проблеми
остава твърде общ, а неговото решаване изисква последователните и
системни усилия на различни институции. Във всеки случай, първите асоциации обикновено се насочват към проблеми, чието решаване
значително надвишава възможностите на една местна общност.
На местно равнище, проблемът може да е в липсата на канализация или в затруднения транспортен достъп до едно населено място;
загубата на работни места или липсата на регулярно медицинско обслужване; замърсяването на околната среда или криминалната престъпност. Изглежда че има твърде много проблеми, които са взаимно
свързани, а тяхното решаване не зависи от волята на гражданите.
Как тогава да изберем проблема, с чието решаване можем да се ангажираме?
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Често възприемаме като самостоятелни проблеми следствията на
трудности, препятствия и рискове, които сме подценили или не сме
забелязали. Трайни решения могат да бъдат постигнати само ако сме
се ориентирали към преодоляване на причините, довели до негативни
последствия за качеството на живота на хората.
Натрупването на нерешени проблеми, рано или късно води до
загуби и щети, чието преодоляване изисква още повече усилия. Наводненията доведоха до огромни щети, но сами по себе си те станаха
възможни поради натрупването на много други нерешени проблеми.
В този смисъл, преодоляването на щетите от наводненията, все още не
означава решаване на проблемите, които доведоха до тях.
При избора на проблем, който искаме да решим, би трябвало да се
съобразим с няколко условия:
- той трябва да засяга, пряко или косвено, съществена част от местната общност;
- неговото решаване трябва да попада в рамките на правомощията
на местната или държавната власт;
- да е постигнато широко съгласие между гражданите за необходимостта от предприемане на действия за решаването на проблема;
- необходимостта от решаването именно на този проблем да е
добре аргументирана и последователно отстоявана от конкретна инициативна група.
2.2. Опишете подробно проблема
Колкото по-съществен е проблема, с чието решаване сте се ангажирали, толкова по-необходимо е той да бъде описан подробно. Това е
много важен етап в неговото решаване. Практиката показва, че много
често пропускането на тази фаза води до съществени трудности поради липсата на условия за намиране на подходящо и устойчиво решение.
Липсата на вода или канализация, лошото качество на публичните услуги или липсата на контрол върху поведението на арендатори и
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концесионери са проблеми, които изглеждат ясни на всички. Но тяхното ефективно и трайно решаване преминава през необходимостта
от подробно описание, което би трябвало да включва поне следните
елементи:
- историята на проблема – кога е възникнал, как са се развивали
опитите за неговото решаване;
- причините, поради които не е бил решен по-рано;
- неговият обхват – колко души, домакинства или населени места
са засегнати; кои са най-ощетените групи;
- цената, която плащаме за липсата на решение;
- съпътстващите или породени от него нови проблеми;
- необходимите средства, време и усилия за трайното решаване на
избрания проблем.
Всеки елемент от това описание може да се окаже важна част от
аргументите на една гражданска инициатива, която да се реализира
чрез инструментите на пряката демокрация. Гражданите и институциите, към които ще се обърнем за подкрепа в хода на една застъпническа и комуникационна кампания ще искат да разберат мотивите
на гражданската инициатива и да се ориентират във възможностите
за решаването на формулирания проблем. Описвайки проблема ние
всъщност моделираме възможностите за неговото решаване.
2.3. Кой е отговорен за създаването на проблема?
Въпросът за отговорността в българското общество винаги е създавал трудности. В някои случаи отговорност за определени проблеми
носят конкретни институции и дори отделни хора. Но, най-често отговорността изглежда размита и неясна. Много често, тази среда създава предпоставки за мултиплициране на проблемите.
Описанието на проблема може да ни помогне да определим на какво всъщност се дължи той. Най-често, проблемите биха могли да се
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дължат на:
- безстопанственост, занемарена инфраструктура, безотговорно
управление на публични ресурси;
- липса на ефективен публичен контрол, осъществяван от институциите и гражданите;
- непоследователност при управлението на публичните ресурси,
липса на осигурено финансиране или некомпетентно планиране;
- злоупотреби, кражби и корупция;
- целенасочени действия на групи, ощетили публичния за сметка
на частния интерес.
Много често, причините довели до развитието на определен проблем са свързани помежду си. Безстопанствеността може да е позволила безнаказана злоупотреба и разхищаване на публичните ресурси.
Лошото планиране на средствата може да се е превърнало във възможност за развитие на корупционни практики. И все пак, определяйки
основната причина за появата на проблема, ние можем много по-ясно
да адресираме гражданските усилия за неговото преодоляване.
Натрупването на причини за развитието на определен проблем,
разширява кръга на щетите и въвлича все повече потенциално и реално отговорни за него институции. Много по-рядко, отколкото изглежда на пръв поглед, социалните проблеми са предизвикани от отделни
групи от граждани. Дори и в случаите когато изглежда че става въпрос
за противопоставяне между различни групи от населението на един и
същи квартал, село или град, в основата на конфликта най-често стоят
институции, които не са вършили добре работата си.
2.4. От кого зависи решаването на проблема?
Дали решаването на проблема зависи от местната власт, от държавната администрация или предполага промени в закона? Можем ли
сами да постигнем решение, което да бъде подкрепено от другите и да
доведе до траен резултат?
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Най-често решаването на всички проблеми се прехвърля към
„държавата като цяло”. Най-удобно изглежда да се твърди, че решаването на проблемите преминава през промяна в закона. Най-лесно
е да се блокира всяка гражданска инициатива с аргумента, че това не
зависи от нас. Резултатите от социологическите изследвания показват,
че мнозинството от българските граждани са убедени, че решаването
на техните проблеми не зависи от самите тях, както и това как се управляват общите ни дела. Отвъд тази пасивна и безпомощна нагласа,
съществена част от решаването на проблемите зависи изцяло от гражданската инициатива.
Резултатите от социологически изследвания на отношението към
органите на властта в България показват, че съществени групи от населението не познават правомощията и отговорностите на институциите. Общото равнище на социална компетентност остава критично ниско – гражданите не знаят към коя институция да се обърнат за
решаване на собствените си проблеми, а това на свой ред формира
широка „сива зона”, в която най-често се генерира корупция.
Досегашната практика при организирането на местни референдуми и допитвания до гражданите, показва че най-често местните органи на самоуправление са били инициатори за решаването на определени проблеми чрез инструментите на пряката демокрация. Отчасти
това е и резултат от липсата на пълноценно развита мрежа от граждански организации и инициативи на местно ниво. За съжаление,
неправителственият сектор продължава да се развива изключително
неравномерно от гледна точка на своя териториален обхват.
Съществена част от възможните решения са в прерогативите на
местната власт, но най-често тя не разполага с необходимите ресурси
за тяхното преодоляване. Това е част от цялостен проблем, отнасящ
се до устройството и обхвата от компетенции на национално, регионално и местно ниво. Дори и формално решаването на определени
проблеми да е делегирано на местни органи на самоуправление, реално те не разполагат с необходимите ресурси за трайното решаване на
съществена група то проблеми, засягащи пряко качеството на всекидневния живот на хората.
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Голям брой държавни институции имат свои звена на областно и
общинско равнище. Част от тези институции разполагат с необходимата експертиза и упражняват контролни функции, които съществено могат да подпомогнат решаването на проблема. Едновременно с
това, държавната администрация на централно равнище би могла да
бъде ангажирана при решаването на проблеми, отнасящи се до нейните ангажименти. Но често трайното преодоляване на проблемите
предполага постигането на ефективно взаимодействие между различни институции, а това изисква полагането на допълнителни усилия
за избор на оптимално съчетаване на съществуващите възможности.
Това би трябвало да водеща тема на публичния диалог – представянето на един проблем, определянето на неговите белези и съвместното
търсене на решения, които да ангажират трайно институциите с неговото преодоляване. Представен в публичното пространство и подложен на активен дебат, всеки проблем може да намери своето решение.
Включването на проблема в дневния ред на местните общности и в работата на институциите, преминава през превръщането му в тема на
публичен дебат. Само така идентифицирането на проблема и оценката
на рисковете, породени от него, може да доведе до съвместно търсене
на възможности за решение, които удовлетворяват публичния интерес и в същото време водят до повишаване на общественото доверие
в публичните институции. Именно така гражданската инициатива за
решаване на конкретен проблем може да се превърне в подтик към
развитие на демокрацията.
2.5. Какво могат да постигнат гражданите?
Преди всичко, гражданите могат да идентифицират проблема и да
постигнат съгласие за необходимостта от неговото решаване. Една
инициативна група може да опише проблема и да потърси възможности за неговото трайно решаване. В хода на такава гражданска
инициатива, институциите могат да бъдат подтикнати да изпълняват
по-добре своите задължения. Активното търсене на устойчиво решение е процес, който може да мобилизира големи групи от граждани в
подкрепа на необходимостта от преодоляването на съществуващите
трудности, а това на свой ред повишава социалната сплотеност и солидарността сред местните общности.
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За постигането на устойчиво решение, гражданите могат да използват пълноценно както инструментите на пряката, така и на представителната демокрация. Нещо повече – инструментите на пряката демокрация – референдума, гражданската инициатива и общото събрание
на населението, могат да доведат до много по-пълноценно използване
и повишаване на качеството на представителната демокрация.
Пряката демокрация е възможност за самостоятелно взимане на
решения от страна на гражданите, докато при представителната демокрация, гражданите излъчват свои представители в институциите,
чрез които се реализират определени решения. Гражданската инициатива за решаването на определен проблем може да задължи органите
на самоуправление или изпълнителната власт да предприеме определени действия, които да доведат до преодоляването на проблема.
На свой ред, чрез активното си участие в работата на органите на
самоуправление, гражданите могат да възложат на местната власт определени инициативи, (най-често свързани с представителство на техните искания пред държавните органи и институции) и по този начин
да реализират своите искания.
Практиката у нас показва, че най-добри резултати могат да бъдат постигнати чрез пълноценното използване на инструментите на пряката демокрация при постигането на ефективно взаимодействие с представителните органи на управление. По този начин,
гражданската инициатива може да даде пълноценен и устойчив отговор на проблемите, пред които се изправят гражданите. Без нея, институциите не биха могли да функционират пълноценно, дори и да
разполагат с цялата необходима експертиза и капацитет за идентифициране, оценка и управление на проблемите.

3. Източници и ресурси на гражданска инициатива
Инструментите на пряката демокрация могат да подпомогнат не
само процеса на решаване на конкретни проблеми, но и постигането
на съгласие относно перспективите за развитие на местно, регионално
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и национално ниво. Необходимостта от мобилизиране на определени
ресурси за решаването на проблеми, както и насърчаването на гражданската инициатива за преодоляване на трудностите, определени
като съществени от местните общности, налагат цялостна преоценка
на източниците и ресурсите, с които разполагат гражданите.
3.1. Колективна памет и традиции
Съществена част от социалните проблеми, (за чието решаване водещо значение има пълноценното използване на инструментите на
пряката демокрация) имат свои пространствени граници. Най-често
те съвпадат с територията на конкретен квартал, село, град, община
или област. Това са мащабите, в които институциите и гражданите
съвместно могат да действат за преодоляването на идентифицираните проблеми. В същото време, местните общности могат да постигнат единодействие помежду си, както и да постигнат съгласие около
определени перспективи на развитие, само доколкото споделят обща
колективна памет и традиции на съвместно съществуване. Именно затова, културата придобива все по-голямо значение като пространство
за изработване на съгласие и мобилизиране на възможности за решаване на проблеми чрез нови перспективи за развитие.
Историята и традициите на населените места са съществен символен ресурс за мобилизиране на гражданска подкрепа. В хода на своето
развитие местните общности са изработвали и поддържали определени модели на съжителство. В тяхната основа стои определена представа за значимостта на населеното място, за неговите исторически и
културни традиции, за неговата уникалност и влияние. Този специфичен „дух на мястото”, специфичните културни практики и природни
забележителности изграждат идентичността на местните общности.
Върху тази основа може да бъде постигано съгласие и да бъдат насърчавани конкретни граждански инициативи.
Върху основата на тази културна идентичност могат да бъдат изграждани както проекти за стопанско развитие, (например в сферата на туризма, но не само!) така и модели за ефективно решаване на
актуални проблеми. Нещо повече – чрез инструментите на пряката
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демокрация решаването на конкретни социални проблеми може да
бъде осъществявано като част от по-цялостна стратегия за устойчиво
развитие на местните общности.
Общите събрания на населението могат да изработват съгласие относно пълноценното интегриране на културните традиции на местните общности в процеса на решаване на техните актуални проблеми.
Ако избраните проблеми са в сферата на заетост, доходи и стопанска
активност, именно културната специфика на населеното място може
да се окаже онази споделена база на съгласие, чрез която да бъде насърчена гражданската активност.
3.2. Културни институции
Местните и регионални културни институции придобиват все
по-голямо значение в развитието на различни граждански инициативи. Независимо от трудностите, които изпитват много от тях от гледна
точка на финансиране и ефективно управление на собствеността, (а
отчасти и именно поради това) културните институти имат съществена роля в постигането на съгласие и насърчаването на граждански
инициативи на местно ниво. В тях е съсредоточена съществена експертиза, която би могла да придаде специфичен облик на всяка местна
инициатива.
Решаването на много социални и стопански проблеми с участието
на гражданите, може да включва и активната подкрепа на местните
и регионални културни институти. Богатото културно наследство,
историческите и природни особености на конкретното място са източник на възможности за устойчиво развитие, което на свой ред, би
могло да даде конкретни отговори на проблемите, които биха искали
да решават местните общности. В този смисъл, пълноценното съчетаване на възможностите на местните читалища, библиотеки, музейни
сбирки и училища, (а там където ги има – и на университетите) може
да гарантира необходимата институционална подкрепа и в същото
време – да повиши ефективността на гражданските инициативи, които си поставят за цел решаването на определен проблем.
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Самият процес на изграждане на съгласие относно идентичността
на едно населено място, неговата специфика и история като основания за неговото бъдещо развитие, представлява форма на пряко участие на гражданите в процеса на изработване на решения и тяхното
практическо осъществяване. Едновременно с това, насърчаването на
гражданското участие в културните процеси е и средство за повишаване на социалната сплотеност и солидарност на местните общности.
Пълноценната социална интеграция, която е предпоставка за ефективността на гражданските инициативи има и своите културни измерения, реализиращи се чрез активното включване на културните
институти в разработването и реализирането на местната политика.
3.3. Неправителствени организации
Неправителствените организации разполагат със съществени ресурси за реализирането на граждански инициативи. Неравномерното
развитие на организациите в гражданския сектор – с висока степен
на представителство в големите градове и минимално присъствие в
малките населени места, ограничава възможностите за ефективно
използване на инструментите на пряка демокрация. Формираната в
рамките на неправителствения сектор експертиза има изключително
съществено значение при организирането и провеждането на информационни и застъпнически кампании в подкрепа на граждански инициативи, както и по отношение на институционалното представителство на различни групи от граждани.
В същото време, пълноценното използване на възможностите за
участие на гражданите в управлението, създава реални предпоставки за развитие на неправителствени организации. В случаите, когато
една гражданска инициатива е успяла да постигне конкретен резултат,
използвайки пълноценно инструментите на пряката и представителната демокрация, тя постепенно прераства в устойчива организация
на гражданско представителство, която би могла да постави началото
на нова местна неправителствена организация.
Успешното преминаване през всички етапи на подготовката на едно
допитване до населението или общо събрание, изгражда минимално
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необходимите организационни компетенции, необходими за териториалното развитие на гражданския сектор. Опитът показва, че организациите възникнали в резултат от успешно осъществени граждански инициативи на местно равнище са по-устойчиви и осъществяват
много по-ефективно необходимото представителство на интересите
на специфични групи от населението. В същото време, те са по-слабо
формализирани, с по-малко щатен персонал и отдават по-голямо значение на доброволното участие, а това ги прави сравнително по-малко
зависими от достъпа до регулярно финансиране за административна
издръжка.

4. Възможности и рискове в една застъпническата кампания
Подготовката и реализирането на референдуми или общи събрания на населението изисква провеждането на пълноценна информационна и застъпническа кампания. Преди всичко, управлението е информационен процес. Събирането, обработката и разпространението
на необходимата информация по даден местен проблем, изгражда основата на всяка информационна кампания.
Реализирането на нейните цели обхваща следните основни дейности:
- описание на избрания проблем и информация за неговия обхват;
- представяне на процедурите и изискванията за приложението на
инструментите на пряката демокрация;
- представяне на основното предложение за решаване на проблема;
- пълноценно и балансирано отразяване на различните гледни точки към решаването на проблема, включително и позициите на онези,
които не споделят направеното предложение;
- представяне на възможните последствия от нерешаването на проблема, както и очакваните резултати при постигане на успех на гражданската инициатива.
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Към тези основни елементи на информационната кампания би
трябвало да бъдат добавени и специфичните задължителни изисквания в зависимост от конкретния инструмент на пряка демокрация,
който се предлага да бъде приложен. Ако става въпрос за общо събрание на населението отразяването на различните гледни точки би
трябвало да следва провеждането на форума като обобщение на проведените дебати, но ако става въпрос за местен референдум, пълноценното представяне на аргументите „за” и „против” би трябвало да
има водещо значение.
Застъпничеството в подкрепа на граждански инициативи се превръща в неразделна част от реализирането на инструментите на
пряката демокрация. Приоритетите в реализирането на подобна застъпническа кампания би трябвало да са концентрирани около разширяване на подкрепата за нея чрез:
- аргументиране на необходимостта от активно участие на всички
заинтересувани групи и граждани в реализирането на инициативата;
- представяне на гледни точки към въпроса за отговорността за
възникването на проблема, чието решаване е предмет на кампанията;
- ангажиране на авторитетни публични говорители и експерти по
отделните направления, послания и основни тези на кампанията;
- определяне и мобилизиране на групи, които са имали по-скоро
пасивно отношение към развитието на проблема;
- идентифициране на институциите и субектите, от които зависи постигането на конкретно решение по основния проблем на кампанията;
- избор на конкретни средства за оказване на въздействие върху
процеса на вземане на решения в съответствие с гражданския интерес;
- гарантиране на необходимата прозрачност при финансирането и
осъществяването на всички дейности, имащи отношение към информационната и застъпническа кампания.
Предоставянето на информация, още повече когато то се осъществява чрез стандартните институционални средства, само по себе си
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вече не е достатъчно, за да бъде постигнато високо равнище на информираност и съпричастност към решаването на формулирания
проблем. Необходимо е полагането на допълнителни усилия, за да
бъде мобилизирана необходимата подкрепа за една гражданска инициатива. В този контекст се развиват и основните рискове пред ефективността на една застъпническа кампания.
Преди всичко, съществува риск от подмяна на гражданската инициатива с приоритетите на организацията или групата от личности,
ангажирана със застъпническата кампания. Този риск нараства, когато кампанията се води от неправителствена организация, която не
разполага с достатъчен опит, не представлява ефективно гражданските интереси, които са в основата на инициативата или се опитва да
постигне по-добро позициониране в гражданския сектор, следвайки
единствено и само собствените си интереси.
Както и при лобизма, застъпническата кампания трябва да идентифицира сходствата между позициите на различните фактори в процеса на взимане на решение и да изгради необходимата подкрепа за конкретната гражданска инициатива. Тук също е налице определен риск,
доколкото подкрепата за гражданската инициатива би могла да бъде
употребена за конюнктурни цели и по този начин тя би могла да бъде
частично или изцяло компрометирана. Загубата на доверие от страна на гражданите, участвали в инициативата в резултат от подобни
конюнктурни действия, би могла да се окаже сериозна бариера пред
по-нататъшното приложение на инструментите на пряката и представителната демокрация.
Непрецизното определяне на основните групи от потенциално
подкрепящи гражданската инициатива и онези, които по принцип не
биха подкрепили подобна инициатива, може да доведе до погрешно
адресиране на посланията и неправилно разпределение на ресурсите
и усилията за разширяване на обхвата на съгласието около конкретната гражданска инициатива.
Най-сигурният начин да избегнете подобен риск е да се откажете
предварително от амбицията да определяте обхвата и профила на гру-
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пите, които според вас, са пряко засегнати от развитието на проблема
или могат да имат решаваща роля при неговото преодоляване. Никой
не е в състояние да определи в началото на една кампания, всички заинтересувани групи, от чиито действия или бездействие зависи решаването на едни значим местен проблем. Ако той наистина е такъв,
в хода на самата кампания ще се появяват нови и нови групи, които
имат отношение към неговото развитие или са готови да положат усилия за неговото решаване.
Една зле планирана застъпническа кампания би могла дори да
попречи на успешното провеждане на информационната кампания,
подменяйки обективното представяне на фактите, свързани с развитието и актуалното състояние на избрания проблем с интерпретации,
целящи повишаване на подкрепата за едно или друго конкретно решение. В резултат от това, общата кампания би могла да изгуби част от
ефективността си и дори да доведе до обратен резултат.

5. Как да спечелим подкрепа за една гражданска инициатива? Информация и комуникация в подкрепа на инструментите на пряка демокрация
Първото, просто но задължително условие, е осигуряването на
равнопоставеност на различните гледни точки към формулирания
проблем. Най-често, проблемът, с чието решаване се опитваме да се
заемем, е видим, добре разпознаваем за мнозинството от хората; има
своя предистория и въпреки, че мнозинството от гражданите са убедени в неговото значение, смятат че след като не е бил решен до сега,
не би могла да настъпи позитивна промяна.
Силната и авторитетна позиция в публичните комуникации се изразява в пълноценното представяне не само на собствената, но и на противоположната позиция. Ако искате хората да ви повярват, представете
пълноценно и непредубедено и гледната точка на онези, които изразяват критични позиции срещу вашето предложение. Дори започнете с
това – представете всички аргументи на опонентите си, така както те
са ги изразявали и в диалог с тях, изградете своята собствена позиция.
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В българското публично и медийно пространство се разгръщат
редица информационни и комуникационни стратегии. Съществена
част от тях имат за цел повишаването на определен тип потребление.
Рекламните кампании и практиките на директния маркетинг вече са
формирали устойчиви реакции на публиката към разпространението
на информация. В същото време, все повече млади хора са убедени,
че винаги могат да намерят информация за онова, което не знаят. За
съжаление – резултатът е в това, че привидната всеобща достъпност
до информацията, ги оставя в пасивна позиция, без да съдейства за
повишаване на общото им равнище на информираност.
Приемете, че по-голямата част от публиката знае нещо за проблема, който се опитвате да решите, но много малка част от гражданите го
познават в дълбочина. Всеки е чувал нещо, но въпреки че не разполага
с достатъчно информация, има мнение. По редица причини, колкото
по-съществен е един местен проблем, толкова повече хората са убедени, че неговото решаване не зависи от техните собствени усилия. Макар, че тази картина изглежда обезнадеждаваща, тя отговаря на реалността. Целта на всяка информационна и комуникационна кампания
е тя да бъде променена.
В подобни условия, информационна кампания от типа: „Знаете ли,
че…” изглежда подходяща. Не забравяйте, че всеки „знае” по нещо,
но най-често това знание се свежда до градски легенди или до трудно
различима смес от факти и интерпретации. Първата и основна задача
при подготовката и провеждането на гражданска инициатива, основаваща се на пълноценното използване на инструментите на пряката
демокрация е да повишите равнището на информираност.
Предоставянето на информация, все още не означава, че гражданите ще бъдат готови да предприемат определени действия. Гражданското
участие е резултат от целенасочени усилия за формиране на представи
и разширяване на обхвата на споделените разбирания за един проблем.
Именно затова, информационната кампания, сама по себе си, няма да
доведе до постигането на по-трайни резултати, ако не бъде продължена към разгръщането на ефективна комуникационна кампания.
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Предоставянето на информация е задължително условие на всяка успешна инициатива, но комуникационната кампания позволява да предадете вашето послание, да представите вашето решение на проблема или
само да призовете гражданите за участие в решаването на формулирания проблем. Ако предоставянето на информация е повече или по-малко едностранен процес, то постигането на целите на една кампания за
приложение на инструментите на пряката демокрация, в огромна степен
зависи от ефективността на диалога, който успеете да предизвикате.
Комуникацията предполага най-малко две активни страни. Предоставянето на информация, независимо от информационните канали и средства, които използвате, не е достатъчно. Опитите за смесване
на двата потока – на информацията и комуникацията, крие съществен
риск от манипулация. Ако предоставяте на хората избирателно информацията, която обслужва само вашата теза или онова, което искате да внушите на аудиторията, независимо от добрите ви намерения,
можете да постигнете противоположен ефект.
Предоставената информация е само предпоставка за диалог по решаването на един проблем. Когато хората познават фактите, предаването на вашето послание, на аргументите в подкрепа на търсеното
от вас решение, придобива необходимата ефективност. Тогава не само
гледате в една и съща посока, но и виждате едни и същи неща.
Комуникационната кампания при използването на инструментите
на пряката демокрация следва логиката на самия процес на вземане на
решение. Това означава, след като сте предоставили необходимата информация и сте се уверили, че тя е достигнала до хората, да разгърнете
аргументацията на един управленски процес:
• опишете състоянието на т.нар. „нулев вариант”, при който не се
предприема нищо, не се взема никакво решение и нещата продължават да бъдат такива, каквито са днес;
• предложете алтернативни варианти на решение и потърсете мнението на всички, които смятат, че имат какво да кажат по въпроса;
• изравнете „тежестта” на различните решения, като ги представи-
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те в сходна форма, без предварително да фаворизирате един или друг
вариант;
• определете оптималния вариант на решение с оглед на ресурсите,
с които разполагате и привлечете допълнителни аргументи в негова
подкрепа;
• сравнете още веднъж очакваните резултати, необходимите усилия и ресурси и социалната цена на „нулевия вариант” с решението,
което смятате за оптимално;
• убедете се, че местните общности са ви следвали в разгръщането
на този комуникационен процес и са достигнали до същите изводи;
• отправете призив за участие в реализирането на оптималния вариант чрез прилагането на методите на пряката демокрация.
Следването на подобна логика, която определя всеки процес на
вземане на решение, не само консолидира подкрепа за вашето предложение, но и мобилизира гражданската енергия. Най-важното послание във всяка подобна кампания е в това, че има ефективно решение
на проблема, който сте идентифицирали. Ако това послание достигне
до по-голям брой групи, то следващото послание – че това решение
е възможно да бъде постигнато от тях, има всички шансове за успех.
Тези две послания са взаимно свързани, но винаги първото е определящо за ефективността на второто.

6. Ефективност и устойчивост на постигнатите резултати
Съществена част от гаранциите за ефективност на гражданските
инициативи се определя от адекватното адресиране на проблемите,
социалната компетентност и способността за оптимално изразходване на ресурсите. За разлика от ефикасността, която се изразява в еднократното постигане на желания резултат при използването на всички
налични ресурси и при пълна мобилизация на достъпната подкрепа,
ефективността предполага оптимално използване на ресурсите за
постигането на планираните цели.
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В същото време, готовността на гражданите да подкрепят една подобна инициатива или да се включат активно в нейното реализиране
зависи от устойчивостта на постигнатите резултати.
Критериите за устойчивост на постигнатите резултати биха могли
да бъдат представени по следния начин:
• Ефикасност – незабавно постигане на поставените цели при пълно мобилизиране на съществуващите ресурси.
• Ефективност – постигане на необходимите резултати чрез оптимално използване на достъпните публични ресурси, с тенденция към
тяхното намаляване при реализирането на всяка следваща гражданска инициатива.
• Транзитивност – използваните подходи могат да бъдат приложени в други населени места със сходен профил, където могат да доведат
до постигането на съизмерими резултати. Този критерий има определящо значение по отношение не само на устойчивостта на резултатите, но и на самия подход за приложение на инструментите на пряката
демокрация.
• Интензитет – нарастване на броя на гражданските инициативи
в рамките на едни и същи интервали от време, и тяхното използване
като инструмент за решаване на конкретни проблеми или за постигане
на съгласие относно приоритети за развитието на местните общности.
• Вариативност – разширяване на обхвата на темите и проблемите,
по които могат да бъдат реализирани подобни инициативи.
• Капацитет за действие – изграждане на способности за планиране,
управление, оценка и корекции на граждански инициативи, използващи инструментите на пряката демокрация при преодоляването на социални проблеми или при планирането на приоритети на развитие.
• Институционализация – изграждане на нова организационна
структура, която е ангажирана с мониторинг върху изпълнението на
взетото решение, или постигането на промени в нормативната база,
позволяващи пълноценно участие на гражданите в процеса на взимане на решения и контрол върху тяхното изпълнение.
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Устойчивостта се определя от трайното решаване на възникналите
проблеми, без това да води до необходимостта от непрекъснато мобилизиране на нови ресурси или многократно връщане към решаването на
едни и същи или сходни проблеми. Дори и решението да не е елиминирало напълно всички последици от развитието на проблема, то би трябвало да очертава нова норма, основана на постигнатото съгласие при решаването на предходния проблем. Възпроизвеждането и цикличността
при развитието на сходни проблеми е доказателство за постигната ефикасност, но не и за необходимата устойчивост на решението.
Ако проблемът е в сферата на заетостта и доходите на населението, (а поради независещи от местната власт причини се възпроизведе
сходна стопанска конюнктура) постигнатото предходно решение би
трябвало да укаже насоката, в която да бъдат търсени конкретни решения за повишаване на заетостта и доходите или за частично компенсиране на негативните резултати от нарастването на безработицата.
Най-важното условие за ефективност и устойчивост на постигнатите резултати чрез приложението на инструментите на пряката демокрация е формирането на гражданска практика, на по-високо равнище на социална компетентност, която да позволи на гражданите да
търсят и реализират решения в публичен интерес. Подобна практика
би могла да доведе до специфична институционализация, която може
да се изрази както в създаването на неправителствена организация,
занимаваща се с реализирането на подобни инициативи, както и с
промени в нормативната уредба, гарантиращи възможността за пълноценно участие на гражданите в процеса на взимане на решения и
мониторинг върху тяхното изпълнение.
Част от критериите за ефективност и устойчивост на постигнатите резултати се отнасят до ситуациите, при които независимо от конкретната гражданска инициатива, не е било намерено ефикасно решение на формулирания проблем. Ако предизвиканият референдум не е
постигнал изискванията за участие на гражданите в него или общото
събрание на населението не е завършило с постигането на съгласие
около определена теза, то ефективността и устойчивостта се определя
от способността за трансформиране на гражданската инициатива към
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възможностите на представителната демокрация.
Постигнатите резултати биха били ефективни и устойчиви, ако със
същата аргументация, при реализирането на същите етапи на информационна и застъпническа кампания, инициативната група успее да
мобилизира гражданска подкрепа за внасяне на проект за решение на
проблема в Общинския съвет или в Народното събрание. Ако поради различни организационни и технически причини, възможността
за приложение на практиката на пряка демокрация не може да бъде
реализирана, то резултатите биха били положителни, дори и ако доведат до съответни решения в рамките на органите на представителната
демокрация.
В крайна сметка, окончателната оценка за ефективността и устойчивостта на постигнатите резултати се изразява чрез нарастването на
равнището на социална компетентност на гражданите. Независимо от
успешните примери за проведени референдуми и общи събрания на
населението, социологическите изследвания не регистрират съществено нарастване на дела на онези, които принципно са променили разбиранията си за възможностите на гражданите да решават пряко или
да влияят съществено върху процеса на взимане на решения. Успешно
решените проблеми все още не създават увереност, че са изработени
устойчиви практики за преодоляване на трудностите. В този смисъл,
транзитивността на успешния опит остава ниска.
Макар и проследим в по-дълъг период от време, един от съществените критерии за определяне на ефективността и устойчивостта на
постигнатите резултати е формирането на условия за предаване на
този опит между поколенията. В българските условия е налице криза в
трансфера на опит и ценности между поколенията, която се изразява
и в ниска способност за „унаследяване” на модели и решения, довели до постигането на конкретни резултати в подкрепа на граждански
инициативи. Гражданската компетентност на младите поколения се
формира встрани от опита на родителските поколения, чрез нова серия от проби и грешки.
Докато това е така, възможностите на пряката и представителната
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демокрация за осигуряване на пълноценното гражданско участие в процеса на взимане на решения и мониторинга върху тяхното изпълнение
ще продължава да се определя в по-голяма степен от съществуващата
конюнктура, отколкото от капацитета и способността за мобилизиране
на гражданска подкрепа и разширяване на обхвата на постигнатото съгласие относно решаването на актуалните социални проблеми.

Вместо заключение – пътят напред
Как да продължим, след като е приключила първата ни инициатива? Достатъчно ли е онова, което е било постигнато? Всички ли
възприемат по сходен начин постигнатите резултати? И накрая –
най-трудният въпрос – и какво от това?
Съществена част от гражданските инициативи не постигат желания резултат. Ако не беше така, най-вероятно нямаше да се сблъскваме с толкова много хронични и нерешени проблеми. Дори и това да не
е провал, винаги има място за съмнение доколко постигнатият резултат отговаря на предварителните ни очаквания. Затова е необходимо,
преди всичко, да се опитате да опишете безпристрастно и обективно
онова, което сте постигнали.
Направете този отчет публично достояние. Обърнете се отново
към онези групи, на които сте разчитали за постигането на желания
резултат. Опишете какво се е случило, кое от очакванията ви се е реализирало и къде се е оказало, че сте надценили силите си. Най-важното е диалогът да продължи, по същия начин, както в хода на комуникационната кампания. Публичното доверие в усилията за промяна е
компрометирано много често от това, че след края на всеки проект,
липсва т.нар. „обратна връзка”.
Истинската стратегическа цел на една гражданска инициатива не
се свежда до решаването на конкретен проблем. Стратегическата цел е
изграждането на активно гражданско участие при решаването на проблемите, а нейното постигане зависи от разширяването на общественото доверие. Ако не сте успели да решите конкретен проблем, но
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сте допринесли за мобилизирането на гражданската инициатива, вече
имате конкретен резултат. Гражданското усилие създава сплотеност и
увереност в собствените сили; хората придобиват опит и умения да
работят заедно за решаването на проблемите си, а това е най-дефицитното умение в българското общество.
Но, дори и да се „върнете на терена” и да представите резултата от
колективните ви усилия, това само по себе си, не е достатъчно. Ако не
сте постигнали целите си, както и ако сте успели, тази обратна връзка би трябвало да постави началото на нов процес на мобилизация.
Когато кажете на хората, че сте постигнали резултат, би трябвало да
им предложите следваща цел, да започнете нова информационна кампания за решаването на проблем, който е свързан с постигнатото току-що. Защото пряката демокрация е силно средство за насърчаване
на гражданската инициатива.
Всеки проблем, който сте решили, колкото и малък и незначителен
да изглежда, е част от някакъв по-голям проблем, който остава нерешен. Продължете напред. Върнете се в началото на процеса и стартирайте следващата си инициатива. Защото демокрацията е всекидневно усилие за участие в управлението на общите ни дела. Едва тогава,
постигнатите резултати ще бъдат устойчиви, а гражданската енергия
ще продължи да търси нови форми за пълноценна реализация.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Процедури по ЗПУГ: национален
и местен референдум; национална и местна гражданска инициатива; общо събрание на населението

Национален референдум
(процедура за инициатива на граждани)
1. Национален референдум се провежда на територията
на страната за пряко решаване от гражданите на въпроси
с национално значение от компетентността на Народното
събрание.
2. Инициатива
• не по-малко от една пета от народните представители;
• Президента на Републиката;
• Министерския съвет;
• не по-малко от една пета от общинските съвети в страната;
• инициативен комитет на граждани с избирателни права,
събрал не по-малко от 200 000 подписа на граждани с избирателни права;
• 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.
3. Недопустими са референдуми по:
• Въпроси от компетентността на Великото Народно съ-
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брание (форма на държавно управление и държавно устройство; изменения на Конституцията; изменения на държавната
територия; ограничаване на конституционните права и свободи);
• Въпроси, отнасящи се до определени правомощия на парламента: конститутивни правомощия (напр. избиране и освобождаване на министър-председателя и на Министерския
съвет; промени в правителството; създаването, преобразуването и закриването на министерства; изборът на на съдии в
Конституционния съд, на членове във Висшия съдебен съвет,
и др.);
• Контролни правомощия (парламентарен контрол); процедурата по отстраняване на президента от длъжност;
• Въпроси от финансов и бюджетен характер – държавен
бюджет, размера на данъците, таксите и трудовите и осигурителните плащания и вноски.
4. Формулиране на въпроса за референдум и излъчване на
инициативен комитет (5 до 15 членове):
• Подготвяне на бланките;
• Определяне на места за събиране на подписи (съгласувано
с кмета).
5. Писмено уведомяване на председателя на Народното събрание (5 до 15 членове):
• От този момент тече три месечен срок за събиране на подписи.
6. Инициативният комитет внася подписката в Народното
събрание
• В рамките на три месечния срок ;
• Проверка на подписката в ГД ГРАО;
• В срок от един месец след внасянето постоянните комисии
в парламента обсъждат предложението за референдум и излизат със становище;

• В срок до три месеца от внасянето предложението за референдум се гласува в пленарна зала от всички депутати и парламентът взема решение.
7. Президентът в срок до един месец определя датата на референдума.
8. Информационно-разяснителна кампания
• За ИК продължава през цялото време на събиране на подписи и обсъждане в парламента.
• Законово регламентираната кампания започва 30 дни преди датата на референдума и приключва 24 часа преди гласуването.
9. Гласуване на референдум и решение:
• Предложението, предмет на референдума, е прието, ако
в гласуването са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание и ако с “да” са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.
10. Възможност за оспорване на резултата от ИК
• В седем дневен срок от обявяването му от Централната комисия.
• Жалбата е пред тричленен състав на Върховния административен съд.
11. Обнародване и влизане в сила на решението
• Обнародва се в “Държавен вестник” от председателя на
Народното събрание в тридневен срок след получаването му
от Централната комисия.
• Решението влиза в сила от деня на обнародването му.
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Местен референдум
1. Местен референдум се произвежда в община, район или
кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение,
които законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района или
кметството.
2. Право на инициатива
• поне една пета от общинските съветници, но не по-малко
от трима общински съветници;
• кмета на общината, съответно кмета на кметството или
района;
• инициативен комитет с подписите на не по-малко от една двадесета от гражданите с избирателни права, които имат постоянен
адрес на територията на съответната община, район или кметство към момента на вписване на предложението в регистъра.
3. Недопустими въпроси:
• на общинския бюджет;
• относно размера на местните данъци и такси ;
• на правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет.
4. Формулиране на въпроса за референдум и излъчване на
инициативен комитет (3 до 7 членове)
• Подготвяне на бланките ;
• Определяне на места за събиране на подписи (съгласувано
с кмета).
5. Писмено уведомяване на председателя на общинския
съвет и кмета на общината
• Вписване в публичния регистър
• От този момент тече три месечен срок за събиране на подписи.
6. Инициативният комитет внася подписката в общинския
съвет

• Проверка на подписката в ГД ГРАО;
• Постоянните комисии и кметът са длъжни да обсъдят
предложението и да представят становищата си не по-късно
от три дни преди заседанието на общинския съвет;
• В срок до един месец от внасянето, предложението за референдум се обсъжда на заседание на общинския съвет и се
взема решение;
• Решението на общинския съвет, ако е отказ за свикване на
референдум, може да се обжалва пред съответния административен съд в 7-дневен срок.
7. Общинският съвет определя датата на референдума не
по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решението за
референдума
8. Информационно-разяснителна кампания
• Законово регламентираната кампания започва 30 дни преди
датата на референдума и приключва 24 часа преди гласуването.
9. Гласуване на референдум и решение:
• Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в
него са участвали не по-малко от участвалите в последните
избори за общински съвет в съответната община и ако с „да“
са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.
10. Възможност за оспорване на резултата от ИК
• В седем дневен срок от обявяването му от общинската комисия за референдумите
• Жалбата е пред съответния административен съд
11. Обявяване и влизане в сила на решението
• Обявява се от председателя на общинския съвет в тридневен срок на официалната интернет страница на общината, в
един регионален вестник и в една регионална електронна медия след изтичане на сроковете за обжалване или след влизане в сила на решението на съда.
• Решението влиза в сила от деня на обявяването му.
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Национална гражданска инициатива
(процедура пред парламента)
1. Чрез националната гражданска инициатива гражданите правят предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на
въпроси от национално значение.
2. Организационно събрание и избор на инициативен комитет (3 до 7 членове)
• Участват минимум 50 граждани;
• Формулиране на предложението на инициативата;
• Подготвяне на бланките ;
• Определяне на места за събиране на подписи (съгласувано
с кметовете на съответните населени места).
3. Провеждане на инициативата и организиране на подписка
• Три месечен срок за събиране на подписи в подкрепа на
инициативата.
4. Информационна кампания - изцяло е задължение на
инициативния комитет
5.Инициативният комитет внася подписката в парламента
или съответната институция
• Разглеждане на предложението на инициативата в 3 месечен срок и вземане на решение;
• Процедурата е в зависимост от институцията (ако е парламента, трябва да бъде обсъдено от постоянните комисии и да
се гласува в пленарна зала).
6. Обявяване и влизане в сила на решението
• Обявява се от институцията и се публикува в интернет и
медиите
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Общо събрание на населението
(процедура пред парламента)
1. Чрез националната гражданска инициатива гражданите правят предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на
въпроси от национално значение.
2. Организационно събрание и избор на инициативен комитет (3 до 7 членове)
• Участват минимум 50 граждани;
• Формулиране на предложението на инициативата;
• Подготвяне на бланките;
• Определяне на места за събиране на подписи (съгласувано
с кметовете на съответните населени места).
3. Провеждане на инициативата и организиране на подписка
• Три месечен срок за събиране на подписи в подкрепа на
инициативата.
4. Информационна кампания - изцяло е задължение на
инициативния комитет
5. Инициативният комитет внася подписката в парламента
или съответната институция
• Разглеждане на предложението на инициативата в 3 месечен срок и вземане на решение;
• Процедурата е в зависимост от институцията (ако е парламента, трябва да бъде обсъдено от постоянните комисии и да
се гласува в пленарна зала).
6. Обявяване и влизане в сила на решението
• Обявява се от институцията и се публикува в интернет и
медиите

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Практики по провеждане на
референдуми 2013-2014 г.
Референдум в град Стрелча,
община Стрелча от 25 май 2014 г.
Въпрос: Да бъде ли преместен паметникът на антифашисткото съпротивително движение от площад „Дружба“ в
местността „Дъбравата“ в Стрелча?
Референдумът е иницииран от Инициативен комитет за
възстановяване на църквата „Св. Неделя Огняна“.
Резултати: Гласували са 1542 души (34.48% от имащите право на глас в гр. Стрелча), при изискване за кворум от 3144
души, което прави референдума недействителен съгласно
действащия закон.
С „Да“ са отговорили 992 души, с „Не“ 408 души, а недействителните бюлетини са 142.

Референдум в град Черноморец,
община Созопол от 15 юни 2014 г.
Въпрос: „Желаете ли да се възстанови старото име на град
Черноморец - Св. Никола?“
Предложението за референдума идва от общинския съвет.
Резултати: Гласували са 788 души (43.92% от имащите право на глас), при изискване за кворум от 1191 гласа, което
прави референдума недействителен съгласно действащия
закон.
С „Да“ са отговорили 254 души, с „Не“ - 516. Недействителните бюлетини са 18.
Предложението на референдума не е прието.
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Референдум в община Радомир - 5 октомври 2014 г.
Въпрос: Съгласни ли сте община Радомир да не одобрява
устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на
подземни богатства?
Граждански инициативен комитет стартира подписка за
местен референдум във връзка с намеренията на чужда компания да изгради мини за добив на злато и сребро в местност
„Диканите”. На 04.08.2014 г. са внесени 4266 подписа, при необходими 914 (1/20 от имащите право на глас) подписа за разглеждане на инициативата.
Резултати: Гласували са 7569 души (41.4% от имащите право
на глас на територията на общината), при изискване за кворум от 10,137 гласували, което прави референдума недействителен съгласно действащия закон.
С „Да“ са отговорили 6770 души, а с „Не“ 704. Недействителните бюлетини са 95
Последващи мерки: Въпреки липсата на кворум, общинският съвет в Радомир „оценява високо гражданската ангажираност и участието на жителите на община Радомир в проведения местен референдум“. Общинският съвет приема резултата
от референдума като ясен сигнал и желание на гражданите,
общината да се развива като екологично чист район. Съгласно
това решава „Общинския съвет и общинската администрация
в бъдеще да не одобряват устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства“.

Референдум в град Каспичан от 19 октомври 2014 г.
Въпрос: „Да се забрани ли изграждането и експлоатацията
на инсталации за изгаряне на отпадъци на територията на
град Каспичан?“
Подписката за местния референдум е инициирана от граждански инициативен комитет, събрал 700 подписа, при необходими 140 (1/20 от имащите право на глас) за разглеждане
на инициативата.

Резултати: Гласували са 1744 души (60.55% от гласоподавателите в гр. Каспичан), при изискване за кворум (минимален брой гласували) от 1558 гласа.
С „Да“ са отговорили 1708 души (97.93% от гласувалите), с
„Не“ 22 души, а 14 са недействителните бюлетини.
Резултатите от референдума са признати и решението за
забрана на изграждане на подобни инсталации влиза в сила
веднага.

Референдуми в селата Димча и Върбовка,
община Павликени от 14 юли 2013 г.
Въпрос: „Съгласни ли сте с изграждането и експлоатацията на една или повече кариери за добив на базалт и варовици
в землището на Върбовка/ Димча?“
Инициатива чрез подписка от 264 жители на селата.
Кворум и резултати: Във Върбовка трябва да гласуват минимум 638 души, а в Димча - 286, колкото са упражнили правото
си на вот на последните местни избори през 2011 г.
Димча: 246 е броят на действителните бюлетини с отговор
”не”, от общо 261 действителни бюлетини, а недействителните
са 5. С отговор „да” са гласували 13 души.
Върбовка: С „да” са отговорили с действителни бюлетини 76
души, а 420 души са гласували с „не” от общо 496 действителни
бюлетини, недействителните са 11.
Предложението не е прието, поради липса на изискуемия
кворум за валидност.
Според ОИК-Павликени: „изискването по чл. 41, ал.2 на закона за минимален брой на участниците в местен референдум противоречи на чл. 136 от Конституцията. По силата на
чл.5, ал.1 и 2 следва да се съобрази решението и като отчита
броя на гласувалите лица и съответно гласовете, подадени за
и против, предложението е зачетено и уважено решението на
гражданите.”
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Референдум в община Стара Загора от 26 май 2013 г.
Въпрос: „Да бъде ли закрит централен артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово?”.
Предложението за референдума е на 11 общински съветника
от ВМРО, БСП и Съюз „Стара Загора“.
Проведен: Право на глас са имали 190 203 души. Избирателна активност – 19.74% (29 577 при необходимия за признаване
на гласуването минимум от 68 500 души).
Резултати: Гласували – 28 008 души са гласували с “да”, 1549
– с “не”. Недействителните бюлетини са 87.

Национален референдум за ядрената енергетика
от 27 януари 2013 г.
Референдумът е иницииран след подписка от граждански инициативен комитет с активната подкрепа на политическа партия.
Въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република
България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“
Резултати: Гласували са 1,405,463 души (20.22% от гласоподавателите), което прави референдума невалиден съгласно
действащия закон.
Изискването за кворум е 4,345,450 души – колкото са гласували на последните парламентарни избори.
С „Да“ са отговорили 851,757 души (60.6% от избирателите), с
„Не“–533,526 (37.96%), а недействителните бюлетини са 20,180.
Последващи мерки: Решение на Народното събрание от
27.02.2013 г.:
1. Подкрепя решението на правителството за спиране на
проекта за строителство на нова ядрена електроцентрала на
площадката „Белене“ и настоява за окончателното му прекратяване.
2. Настоява за ускоряване на процедурите по удължаване
срока на експлоатация на V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй“.
3. Препоръчва на правителството да обяви открит международен търг за строителство на нова ядрена мощност от поколение 3+ на площадка „Козлодуй.

