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Abstract: In the different literary sources, there is no equal treatment of the referendum as part of the democratic 

process. This article discusses different points of view on this issue. There are different views on the question. 

On the one hand, those who deny direct democracy, respectively the referendum as an opportunity for making 

effective political decisions, and on the other - those who absolutize the possibility of practical use of direct 

democracy and referendum in the conditions of modern statehood. The third position is a unifying, in its opinion, 

direct democracy, referendums must be within the framework of representative democracy, but they must be 

used cautiously only under certain conditions. The results of an empirical sociological survey on the attitudes 

and attitudes of citizens to the referendum are also presented. 
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1.  Пряка демокрация - референдум или 

представителна демокрация 

 

еферендумът като политико-правен инструмент буди различно 

отношение както сред демократичната общественост, така и сред 

различни представители на политическата, социологическата и правната 

мисъл. 

В различните литературни източници не съществува еднакво отношение към 

референдума като част от демократичния процес. В  почти всички конституции на 

демократичните държави той е включен като важен елемент в управлението. Но 

отношението към него както в теорията,  така и в практиката, е съвършено различно. 

Това отношение би могло да се разгледа в светлината на следните въпроси: Как и кога 

в условията на представителната демокрация, каквато е демокрацията на ХХ век, може 

успешно да се използва референдумът като инструмент на пряка демокрация? Доколко 

това може да бъде ефективно?  

Съществуват различни мнения по поставения въпрос. От една страна са тези, 

които отричат пряката демокрация, респективно референдума като възможност за 

вземане на ефективни политически решения и от друга страна – тези, които 

абсолютизират възможността за практическо използване на пряката демокрация и 

референдума в условията на съвременната държавност. Третата позиция е 

обединяваща – според нея пряка демокрация, референдуми трябва да има в рамките на 

представителната демокрация, но те трябва да бъдат използвани предпазливо, само 

при определени условия. Някои по-характерни такива мнения са разгледани в 

следващите редове.  

Известни са причините, поради които античната пряка демокрация става 

невъзможно да бъде практикувана в нейния автентичен вариант: историческо то 

развитие на цивилизацията от градове-държави към големите държави прави 
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невъзможно това. Така постепенно изкристализира идеята за представителното 

управление. 

Още през ХVІІІ век в съвременната политическа теория и практика се появява 

въпросът за пряката демокрация и нейните форми в рамките на представителната 

демокрация. Например, според Еманюел Сийес [по 27, с. 105], член на Учредителното 

събрание на Франция, на Конвента и виновник за преврата, отворил на Наполеон пътя 

към властта, от нацията, от третото съсловие, произтичат всички власти в държавата. 

Но той пледира за принципа на представителството,  тъй като това е  единственият 

начин една власт да бъде ефикасна. Сийес смята, че пряката демокрация води до 

безпорядък и безсилие. 

Според Жан-Жак Русо [18] суверенитетът, бидейки само упражняване на 

всеобщата воля, никога не може да се отчужди и суверенът, който е само ед но 

колективно тяло, може да бъде представен само от себе си: властта може да се 

прехвърля, но волята не. Депутатите на народа могат да бъдат негови представители, 

те са само негови комисари, те не могат да решат нищо окончателно. Обосновавайки 

по този начин върховенството на народа, той стига до извода, че [18, с. 52]: 

“законодателната власт принадлежи на народа и не може да принадлежи никому 

другиму”. Според него [18, с. 85], “всеки закон, който не е утвърден от народа лично, 

е недействителен: това не е закон.” Русо издига идеята за прякото законодателство до 

нейния абсолют. Според него, това е съвършеният модел за управление на обществото. 

Въпреки крайността на своите възгледи той е принуден да признае [18, с.85]: 

“Невъзможно е да си представим народа, събран на едно място да разисква 

обществените работи”.    

Немския демократ Мориц Ритингхаузен [по 20, с.39] довежда идеята за 

прякото законодателство до абсурд. Според него представителната система е причина 

за всички неблагополучия в държавното управление. Единственият изход е 

представителната система да бъде унищожена и се замени с пряко народно 

законодателство. Това, според него, е най-разумната и непогрешима организация на 

обществените дела. 

Всъщност, преувеличаването и абсолютизирането на достойнствата на  прякото 

народовластие довеждат до сближаване с възгледите на анархистите, които 

превъзнасят предимствата му. Такава е същността и на популизма. Като политическа 

позиция популизмът означава преди всичко обръщане към народа, обикновено срещу 

елита. Това може да доведе най-пряко до популистка демокрация, която е враждебна 

към представителността в държавното управление и се стреми да запази колкото се 

може повече власт в ръцете на обикновените граждани. Смята се, че референдумите са 

най-характерните му институционални средства. 

В съвременната правна, социологическа и политологична литература също има 

различно отношение към пряката демокрация, съответно и към референдума.  

Например, Джовани Сартори смята, че не бива да се абсолютизират  тези две 

понятия. Според него [19, ІІ ч., с. 44] “...демокрацията в социален смисъл е изградена 

от мрежа от малко общности и се крепи на жизнеспособността на участващите групи. 

Но всичко това не би се задържало и ден, ако не е гарантирано от една “суверен на 

демокрация”, която категорично не е пряката демокрация. И би било 

самозаблуждение, ако разглеждаме референдума и обществената инициатива в 

законодателството като съвременни еквиваленти и заместители на пряката 

демокрация.” Сартори прави обаче разлика между различните форми на т. нар. 

“демокрация на участието”, които той определя като:  пряка демокрация, 

референдумна демокрация, изборна демокрация, представителна демокрация  [19, І ч.]. 

Разликата между пряката демокрация и референдумната демокрация, смята той, се 

състои в следното: 1.Участникът в референдум прилича на участник в избори – той 

действа сам, в изолация, без да се включва в дискусията, която е характерна за пряката 

демокрация (събранието); 2.Решението му не се предхожда от диалог, в хода на който 

да оформя мнението си; 3.При референдум поставените въпроси за обсъждане не се 

поставят винаги от самия народ.  
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Пряката демокрация Сартори нарича “обозрима”, защото античната 

демокрация е събирала хората на едно място и се гради върху обозримото поведение  

на хората. Това е възможно единствено при общност от няколко хиляди души. 

Референдумната демокрация той обозначава като: “необозрима”, тъй като тя се 

разпростира върху големи територии, където участниците не се виждат. Той пише  [19, 

Іч., с.174]: “... референдумната демокрация може да се възприеме като разновидност 

на пряката демокрация. Може да се каже също така, че тя преодолява времевите и 

пространствените ограничения на пряката демокрация. Но ако се съгласим и с това, 

приемаме, че съществуват поне два аргумента в подкрепа на тезата, че 

референдумната демокрация е самостоятелен вид демокрация. Първият аргумент е, че 

референдумната демокрация е пряка, доколкото не прибягва да посредници, но тя не 

притежава другата особеност на пряката демокрация: директност на взаимодействията. 

Тя е, така да се каже, пряка демокрация на изолирани, особени индивиди, а не 

взаимодействащи си участници. Това е една важна разлика. Вторият аргумент е, че 

механизмът на референдумите може да се използва в теорията и практиката на 

представителната демокрация. И ако това е така, би могло да се каже, че 

референдумната демокрация обединява представителната и пряката демокрация. Но 

подобно твърдение би било подвеждащо.” В заключение Сартори пише, че такава 

референдумна демокрация не съществува, но тя е технически възможна. Всеки 

избирател може да притежава видеотерминал, чрез който да гласува.  

Джеймс Фишкин [24, с.74-75] също привежда данни, които навяват 

отрицателна реакция, относно възможностите да се взимат важни решения чрез 

референдум. Той цитира и анализира броя на референдумите на щатско равнище в 

САЩ. Само за 1990 г. те са 67 на брой. Според него през последните години те 

неимоверно са се увеличили в САЩ. В същото време се наблюдава масово отсъствие 

на интерес – гласувалите са по-малко от 5 % от регистрираните избиратели. През 

месец април 1978 г. само 2,1 % от регистрираните в Далас избиратели там са гласували 

за обединяването на Далас с гр. Клебърт. Според него различието в желанието за 

гласуване между избирателите на САЩ и някои други страни се дължи на факта, че 

самото американско общество е обхванато от отчуждението . По-нататък в текста ще 

бъзат посочени негови интересни модели на пряка демокрация.  

Хората на “третата вълна” и “новата цивилизация” Хайди и Алвин Тофлър 

смятат, че вече не власт на мнозинството, а власт на малцинството е еретичният 

принцип на бъдещото държавно управление. Те пишат [23, с.105-107]:  “Нашата 

сегашна масова демокрация е политически израз на масовото производство.... 

Днес...ние се отдалечаваме от  индустриализма и се превръщаме в демасовизирано 

общество. Следователно става все по-трудно и дори невъзможно да се мобилизира  

едно мнозинство или една управляваща коалиция.” Те оспорват въобще връзката 

между управлението на мнозинството и социалната справедливост. Двамата автори 

заявяват [23, с.105-107]: “В обществата на ІІ-та вълна управлението на мнозинството 

почти винаги означаваше период на справедливост за бедните. Защото бедните бяха 

мнозинството.... Следователно, управлението на мнозинството в общества, които 

навлизат в ІІІ-та вълна, вече не е само неприемливо като основополагащ принцип, но 

не и непременно хуманно и демократично.”   

Отрицателно е отношението към референдумите и на Стивън Холмс, който в 

една своя статия пише [25, с.28]: “... в какво се стремят да убедят гражданите тези, 

които считат, че централна роля при промяна на конституцията и приемането на нови 

закони трябва да имат референдумите. Този подход се основава на мнението, че 

народният глас не е изразен адекватно чрез процеса на представителство. 

Предпочитанието към референдумите изразява привидно разумното убеждение, че 

най-важните решения трябва да се оставят в ръцете на политиците, но този принцип е 

доста по-недемократичен, отколкото изглежда на пръв поглед.” Визирайки по -нататък 

Източно-Европейските парламенти и тяхната легитимност Холмс смята, че опирането 

на референдуми в прехода към демокрация може да стане сламка, която строшава 

гърба на камилата. Според него парламент, който не може да решава самостоятелно 

основни въпроси стоящи за решаване пред обществото, а ги оставя за решаване чрез 
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референдуми, не може да претендира за позицията на национален водач.  И той дава за 

пример “чехословашкият развод”, където чрез референдум бе съхранена федерацията, 

но тя беше предварително обречена от т. нар. “национален въпрос” и обременеността 

на федералния парламент с него.  

В своя книга Робърт Дал [4] разглежда демокрацията, като  продукт на ХХ 

век, която той нарича “полиархична” – така той назовава съвременната представителна 

демокрация. Дал се спира на плюсовете и минусите на пряката демокрация, за която 

той определено смята, че е неприложима при съвременните размери на държавите и 

градовете, в класическия `и вариант По въпроса за това дали са целесъобразни 

референдумите той пише [4, с.124]: “Референдуми? Трябва ли да има национални 

референдуми? А може би когато на дневен ред са поправки в Конституцията те са 

задължителни и се провеждат често. На другия полюс са САЩ – националната 

конституция не предвижда референдуми (национално референдуми там не са 

провеждани никога), макар те да са обичайно явление в Щатите. За разлика от САЩ 

обаче в повече от половината останали демократични страни референдум е бил 

провеждан поне веднъж.”   

Интересно съвременно схващане за пряката демокрация предлага Георг Саги, 

която той нарича “социо-кибернетичен модел на пряка демокрация”  [по 5]. Той смята, 

че хората избират политици кариеристи и принципът на демокрацията “правителство 

на народа, от народа, за народа” пропада. Честни социални решения могат да се вземат 

от огромно мнозинство, т. е. от самия народ, а не от шепа политици. Противоречивата 

природа на политиката, представителните форми на  управлението, представляват най-

голямата опасност за света. Принципът за свободата също се нарушава, защото хората 

нямат действителен избор да избират най-добрите за политици. За да се елиминират 

последствията от неправилен избор, според него се изисква един друг принцип: 

постоянна обществена възможност за корекция. Така той обосновава своя “социо -

кибернетичен модел” на демокрация, който означава самоуправление на хората, 

според зададени от самите тях критерии. Според Саги доброто управление означава 

безпристрастна форма на пряка демокрация, вместо политическо ръководство. Това 

означава саморегулиращо се общество, което да включва цялото население в 

управлението. Самоуправлението трябва да включва следните принципи: увереност, че 

основните нужди и интереси на хората ще бъдат подсигурени; вземането на решения 

трябва да се прави от хората; целите да се постигат чрез непрекъснато съблюдаване на 

публичното недоволство; трябва да има средства, чрез които хората могат директно да 

влияят на социалните условия; наличие на контролна система у хората, за хората; 

решенията трябва да се основават на действителна информация за техните интереси; 

трябва да управлява законът – не отделният човек; управляващата система трябва да 

бъде безпристрастна, да гарантира, че обществения интерес е подкрепен от 

преобладаващото мнозинство и тази система трябва да предпазва от злоупотребите на 

управляващите на всички нива.  

Саги подчертава, че управленията, базирани на социокибернетиката са 

кооперативни, непредубедени системи за разлика от политическото представителство. 

Представителите имат различни, а не общи цели. В повечето случаи те се влияят не от 

хората, а от групи със специални интереси. Освен това политическите представители 

предпочитат някои теми пред други.  

До тук споменатите схващания за пряката демокрация и референдума разбира 

се не изчерпват всички съществуващи такива, но те подчертават полярното разслоение 

“за” и “против” тях съществуващи в литературата.  

Следва да се отговори на един друг въпрос: има ли бъдеще референдумът? Ще 

излезе ли той извън рамките на познатите до сега начини за провеждане? Това засяга и 

бъдещите форми на демокрацията, която при всички случаи ще се развива в непознати 

за времето посоки. Бързо променящата се съвременна действителност и теоретични 

знания за обществото дават някои нови модели за осъществяване на пряка демокрация, 

които в значително степен променят и традиционната представа за референдум. 

Цитираните до тук автори дават интересни предложения в това отношение:  
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Така например, Джеймс Фишкин мотивира следните три модела на пряка 

демокрация [24]:  

І-ви модел: “Системи на простия екран”. Той предполагаемо свързва целия 

американски електорат с двустранна компютърна система, каквато е Warner – Amex 

Qube – телевизионна система, даваща възможност хората да гласуват по домовете си. 

Според него по този начин може да се въведе т. нар. “т е л е д е м о к р а ц и я”. За да 

се осъществи тази идея той смята, че е необходимо да се сменят всички 

представителни институции (визира тези на САЩ). Конгресът се запазва, за да се 

съставя дневния ред. Изпълнителната и съдебната власт, ще действат като преди, но 

законодателните функции ще бъдат единствено в ръцете на обществеността, която ще 

се произнася чрез телевизионната система. Все пак, Фишкин определя като ограничена 

тази идея, защото, според него тя предизвиква две възражения: първо се отнася до 

степента на компетентност на хората; второ се отнася до емоционалната страна, 

екзалтираността на хората, които ще натиснат бутоните на системата. Той пише [24, 

с.34]: “Ако единственото изискване за ново законодателство беше  обикновено 

гласуване на обществените маси след вечерните новини, при условие, че тези маси са 

екзалтирани, то тогава бариерите пред тиранията на мнозинството ще  бъдат твърде 

малко”.   

ІІ-ри модел: “Системата на представителния екран”. Според тази система се 

свързва същата телекомуникационна система с представителна извадка от електорат, а 

не като предишната, с целия електорат. Приема се, че всяка такава извадка е  временна, 

за да няма съмнение, че членовете на подбраната група ще се отличават от широкия 

електорат. В същото време представителните институции функционират по познатия 

до сега начин, но всеки законодател получава инструкции от представителни извадки 

от даден състав електорат. (Например, конгресменът получава извадки от съответния 

избирателен район, сенаторът от съответния щат, а президентът – извадки от цялата 

нация). За този модел може де се каже, че резултатите от запитването в определена 

степен ще бъдат открити за интерпретиране и манипулиране.  

ІІІ-ти модел: “Плебисцитен модел”. Особеното тук е, че при него няма 

свързване с екран. Вместо това има поток от проучвания на общественото мнение (или 

т. нар. “въображаем плебисцит”). Политическите деятели не се смятат обвързани с 

резултатите от някое определено проучване на общественото мнение. Вместо това те 

действат в съответствие с едно широко обществено предвиждане, полученото от 

въображаемо проучване на общественото мнение – въображаем плебисцит. Според 

Фишкин, плебисцитният модел се разпространява чрез проучванията на общественото 

мнение и не е присъщ само на демократичните държави. По негово мнение, в 

тоталитарните държави пръв Едуард Шевернадзе през 80 -те години е ползвал този 

модел. Освен това той дава едно разбиране за демокрацията, която отговаря на 

плебисцитния модел и “неговите вариации – преките първични избори и  р е ф е р е н д 

у м и т е” (курс. мой.), [24, с. 36]. 

Интерес представлява и едно друго предложение на Джеймс Фишкин – т. нар. 

“Национален симпозиум” [по 5, с.122–125]. Това е формата на пряката демокрация, 

удовлетворяващи специфични американски обществено -икономически нужди, но 

неподходяща за останалите демократични страни. Националният симпозиум има за цел 

да допълни американската система  на президентските номинации, превърнала се в 

квази-плебисцитен процес, изключително зависим от случайни промени в 

общественото мнение и от резултатите при първичните избори. Според този модел, 

избрана въз основа на случайна (стратифицирана) извадка група от около 6 млн. 

граждани би трябвало да се свика през месец януари в годината на президентските 

избори преди още да започнат предизборните събрания и първичните избори, за да се 

срещне в три поредни дни с кандидатите за президентска номинация от 

Демократическата и Републиканската партии. По време на пресконференциите и 

разискванията тези граждани биха могли да се ползват от съветите на експерти. Най -

накрая те трябва да приключат дискусиите с гласуване, където да изразят 

предпочитанията си към кандидатите. Така националният симпозиум ще изпълнява 

ролята на общоприет критерий, като така ще се намали влиянието на предварителните 
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проучвания, в повечето случаи изразяващи повърхностни и необмислени мнения. 

Подобни проекти съществуват и  във Великобритания, и в Германия. 

Хайди и Алвин Тофлър [23, с.114–115] разказват за откриването на първото в 

свита електронно кметство по кабелната телевизионна система “КЮБ” в Кълъмбъс, 

щата Охайо. Там жителите участвали чрез електронна връзка в една телевизионна 

политическа среща. Те се включвали в дискусиите чрез натискане на бутони “да” и 

“не” по повдигнати в срещата въпроси.  

Идеята за  т е л е д е м о к р а ц и я т а  се споделя и от други автори и 

политици. Например, Рос Перо в кандидат президентската си кампания в САЩ прави 

предложение да се даде възможност на американците да гласуват чрез електронни 

системи [по 5,с.125]. 

Противник на теледемокрацията е Джовани Сартори. Отрицателното му 

отношение към нея се съдържа в следното негово твърдение [60, ІІ ч., с.44]: “…когато 

са включени огромни територии и цели нации, пряката демокрация става 

неприложима. В съзвучие с това поддържам тезата, че една електронна, 

“референдумна демокрация”  макар и технически осъществима, би била 

катастрофална, а и най-вероятно и самоубийствена”.   

 

2. Състоянието на проблема в България 

 

2.1. Теоретични аспекти 

 

В българската научна литература  с ериозни аргументи в полза на референдума се 

съдържат в сборника „Пряката демокрация. Наръчник на активния гражданин“ [16].  

В него Антоний Гълъбов в раздела „Възможности за обществена мобилизация и 

механизми за предизвикване на публичен диалог“ пише [16, с.67-77], че  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. 

  Той обръща внимание на комуникациите по време на организирани прояви на пряката 

демокрация, вкл. референдума като пише [16, с.67-77]: 

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. 

А. Гълъбов обръща внимание за следното [16, с.84]: „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.“ 

 

В друг научен сборник „Пряката демокрация в България – възможности и 

предизвикателства“ Дочо Михайлов прави анализ „за“ и „против“ референдумите [15, с.19-

25]. Той започва от отправната точка, че напоследък става все по-трудно да се намери политик 

или политически анализатор, който да стои открито против референдумите. Това е признак за 

превръщането на пряката демокрация или по-скоро на говоренето за пряка демокрация в 

политически инструмент. Ето защо е необходим дебат по същество за ползите и за опасностите 

от пряката демокрация. 

Според него, противопоставянето в дебатите за и против пряката демокрация е 

обикновено по линиите на (не)компетентността на гражданите да вземат решения; 

(не)легитимността на тези решения; „диктата" на малцинствата върху мнозинствата чрез рефе-
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рендумите; референдумите като „инструмент за манипулации"; антиреформаторския дух и 

забавянето на общественото развитие чрез референдумите. 

  Д. Михайлов продължава анализа си по линията: Референдумите - власт в ръцете на 

некомпетентността? Той смята, че по време на референдум гражданите стават законодатели. Те 

въвеждат правила или решения, с които трябва да се съобразява цялата общност - община, 

нация или дори обединение от нации, когато се говори за общоевропейски референдуми. Пър-

вият и може би най-честият въпрос е дали гражданите са достатъчно компетентни да предлагат 

определени политики по време на гражданска инициатива и след това да вземат решения 

относно тяхното прилагане (по време на референдуми). 

Според Д.Михайлов привържениците на пряката демокрация атакуват този аргумент по 

няколко линии. Първата е, че информацията и оттук компетентността в съвременното общество 

се децентрализира и демократизира. Компетентността е преди всичко достъп до информация. 

Силата на интелектуалните елити, например от 20-те и 30-те години на миналия век, е била 

именно в монопола върху ограничената информация и недостъпното частно образование. В 21 

век Интернет отнема от елита способността му да господства върху знанието. Търсачката Гугъл 

и уеббазирания справочник Уикипедия често се посочват като примери за демократизацията на 

знанието в ерата на Интернет.   

Втората линия на критики срещу обвиненията към гражданите в (некомпетентност е 

отново свързана с интернет - с разрастването на социалните мрежи знанието става все по 

достъпно. Интерактивният аспект на мрежата също дава възможност на хората да 

разпространяват своите идеи. Те (мрежите) правят възможно да се чуят слабите или 

алтернативни гласове, които може да се окаже, че вече трудно се потискат или контролират от 

правителствата. 

Интернет базираните социални мрежи и глобализацията на комуникацията не само 

демократизират знанието, но и правят гражданските инициативи и референдумите по-достъпни 

за организиране и провеждане, а техните резултати стават по-видими и по-въздействащи. 

Макар и без да завършат с референдум, през 2010 г. в България има няколко интернет 

подписки, които водят до резултат. Така например подписката против Указание 24-00-

7/25.02.2010 на НАП за плащане на неначислени осигуровки за кратко време събира 17 760 

подписа, с което предизвиква силен медиен интерес и НАП се отказва от намеренията си. По 

подобен начин интернет форумите отвръщат яростно на опитите да се тества общественото 

мнение за увеличаване на данъците, включително за вдигане на ДДС и дори за облагане на 

депозитите. 

Налице са обаче и аргументи, според Д. Михайлов, които са в подкрепа на тезата за 

рисковете от въвеждането на некомпетентно законодателство по време на референдуми. В 

българските условия тази теза намира косвено потвърждение в спадащото качество на 

образованието. Ниското образование на гражданите води до опасности от вземане на 

необосновани или манипулирани решения по време на референдум. Ниското образование 

изолира широката общественост от комуникационния процес по време на дебатите преди 

референдумите и по този начин обезсмисля демократизацията на информацията.  По-малко от 

половината български ученици могат да покрият критичния праг на грамотност и 

математически умения. Тенденцията за влошаване на знанието и компетентността на нацията 

се подхранва и от данните за продължаващата икономическа емиграция на работоспособните и 

образовани хора от България.  

  И тук Д. Михайлов задава въпроса: На фона на тези данни е оправдан въпросът, дали ще 

е наистина ефективно да се дава законодателна власт в ръцете на граждани с влошаващо се 

образование - в страна, която работоспособните хора продължават да напускат. 

    В своят анализ авторът на научната публикация поставя и следният въпрос: 

Референдумите - диктат на антиреформаторското мнозинство ли са? 

Критиките за некомпетентността на гражданите могат да бъдат продължени и по 

линията на тезата, че референдумите дава власт на антиреформаторското и консервативно 

мнозинство. В същото време референдумите могат да спъват енергията на индивидуалните 

лидери, които увличат обществото след себе си и налагат вземането на непопулярни, но 

дългосрочно правилни решения. 

Тези аргументи имат основание в страни с висок брой пенсионери, неосигурени 

граждани и лица, разчитащи на социални трансфери, каквато е България. Съотношението на 
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заетите към пенсионерите в България е такова, че един зает издържа и един пенсионер.  Всички 

тези хора, заедно с армията от заети в публичната сфера в едно гласуване ЗА или ПРОТИВ 

реформите в социалната политика или здравната система ще изберат решението за увеличаване 

„разходите", което, разбира се, ще трябва да бъде платено с данъците на малцинството 

работещи.   

Емиграцията може да изглежда странична тема по отношение на референдумите, но тя 

съществено променя обществените баланси, пише Д. Михайлов. Механизмите на емиграцията 

„увеличават" дела на хората, които живеят на социални трансфери, за сметка на дела на хората, 

които плащат социалните трансфери. По този начин се променят обществените тежести в полза 

на гласувания за повече социални разходи и по-малко реформи в публичния сектор при 

гласуване на референдуми. 

Като цяло в условия на влошен демографски баланс имат основание опасенията, че 

пряката демокрация несправедливо би овластила социалните групи на незаетите и заетите в 

публичния сектор, които чрез своите решения на референдум на практика биха изземвали 

доходи от работещите в частния сектор. 

Пряката демокрация засилва взаимното уважение и солидарността в правенето на 

политика, създавайки условия за примиряване на крайните възгледи. Референдумите 

предпазват правителствата от налагането на еднопартийно или елитарно законодателство; те ги 

принуждават да вземат предвид сериозно мнението на другите и да участват в истинска 

дискусия с тях, тъй като е налице заплахата за провеждане на референдум, който може да 

наложи политиката на противоположната страна. Поради тази причина референдумите не 

блокират промяната или реформата, а я правят по-плавна и консенсусна за интересите на 

мнозинства и малцинствата. 

Референдумите обаче могат не само да забавят, но и да катализират обществените 

процеси, пише Д. Михайлов. В развитите страни гражданските и екологичните организации се 

опитват да въведат екстравагантни и неприемливи за обществото идеи, като например да има 4 

недели в годината без движение на частни автомобили (неуспял швейцарски референдум от 

2003 г.). Но по време на подобни референдуми се случва дебат, в който кристализират 

реалистични и приемливи за мнозинството предложения.  По подобен начин ирландският 

референдум от 2001 г. отхвърля Европейския договор от Ница и след интензивни усилия на 

правителството да убеди гражданите, договорът е одобрен с нов референдум през следващата 

година. 

Ето защо решенията на референдумите могат да забавят общественото развитие, но го 

правят консенсусно и устойчиво. Референдумите (и особено дебатите преди гласуванията) 

откриват пространство на малцинствата да издигат провокативни и иновативни идеи, които, 

срещнати с консерватизма на мнозинството, тласкат общественото развитие напред. 

  По-нататък в публикацията си Д. Михайлов дава отговор и на въпроса: Референдумът - 

инструмент за политически манипулации и популизъм? 

Третата теза на опонентите на референдумите е, че, вместо да овластяват гражданите с 

демократични права, референдумите всъщност дават зелена светлина за антидемократични и 

популистки инициативи на крайни политически партии или определени бизнес интереси. 

Исторически политическият популизъм възниква като средство за противопоставяне на 

обществения елит, който използва инструментите на държавата само за своя изгода и поради 

това инструментите на държавата трябва да бъдат отнети от обществения елит и да бъдат 

използвани за благото и напредъка на хората, ръководейки се от техния здрав разум.   Така 

например в Швейцария, родината на референдумите, през 2009 г. успешно бе проведен 

референдум, иницииран от Швейцарската народна (популистка) партия за забрана на 

строителството на минарета. Мюсюлманското, предимно балканско население в Швейцария е 

около 4%, а минаретата са около 200. Референдумът одобри тази забрана с 57,5% въпреки 

съпротивата на швейцарското правителство и парламента. Този вот бе дълго коментиран като 

проява на нарастваща ислямофобия в Европа. Швейцарският референдум обаче бе последван от 

подобни инициативи във Франция и Дания, където тамошната популистка и антиемигрантска 

партия също заяви намерения за провеждане на референдум срещу минаретата. 

   В България експлоатирането на темата за референдуми, подчертава Д. Михайлов, е 

характерно за целия политически спектър с много малки изключения. Това потвърждава 

наблюденията, че популизмът няма идеологическа идентичност. Друга характерна особеност на 
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съвременната българска употреба на референдумите е, че от говоренето нищо не следва - поне 

досега не се е стигнало до реално произведен национален референдум. 

Особено активни на тема референдум са малките партии. В периода 2001 г. - 2004 г. 

Емил Кошлуков издига референдума в идеология на Новото време. Той става шеф на специална 

парламентарна комисия, посветена на гражданското участие, но на практика прави малко за 

промяна на законодателството в тази посока. Нещо повече, някои от предложенията на Новото 

време за промени в Закона за допитването до народа са твърде ограничителни по отношение на 

гражданските правомощия. Друга сравнително по-голяма партия, АТАКА, издига 

референдумите в свое знаме още през 2005 г., когато Волен Сидеров заявява „Скъсваме с МВФ, 

излизаме от НАТО след референдум, колебаем се за ЕС". През 2009 г. АТАКА с подкрепата на 

ГЕРБ иска национален референдум за забрана на новините на турски език, която обаче бързо 

заглъхва след като ГЕРБ е смъмрен от ЕС и бързо отдръпва подкрепата си. 

Особено активна в медиите по темата референдуми е партията Ред законност и 

справедливост (РЗС), която през 2010 г. стартира подписка за промяна на Конституцията. Друга 

партия с ограничен електорален ресурс, ВМРО, също се впуска в инициирането на 

референдуми и то с реална подписка.  

Посоченият популизмът идва от идеята за противопоставяне на етническите групи в 

обществото с цел търсене на политическа популярност чрез механизмите на референдума. 

Особено характерен е примерът с идеята на АТАКА за референдум срещу новините на турски 

език, която пряко атакува човешките права на малцинствата, при това без какъвто и да е повод. 

Инициативата единодушно се класифицира от обществото като популистка.   

Включването на „референдума" в репертоара на партийното противопоставяне досега 

не е овластило гражданите, но е било полезно за обществения дебат. На фона на заиграването с 

„референдумите" се осветляват позициите на политическите партии за важни обществени 

проекти и събития с историческа значимост за България. Дебатите артикулират и разграничават 

пред гражданите автентичните от популистките политики или с други думи - чрез дебатите по 

инициативите за референдуми гражданите могат да отделят „зърното от плявата" в политиката. 

За съжаление в политиката винаги има губещи. Губещите в случая са тези, които вярват, 

че пряката демокрация може да бъде работещ, конструктивен и сериозен коректив на 

представителната демокрация. Употребата на референдумите за популистки цели 

дискредитират тази роля на пряката демокрация; в общественото съзнание тя се асоциира с 

нейните партийни носители; с политическия популизъм и краен национализъм. 

  Своят анализ Д. Михайлов заключава с перспективите за пряка демокрация в България. 

Какво следва от всичко казано до тук за прилагането на инструментите на пряката 

демокрация в България? Преди всичко прегледът на аргументите по линията на „популизма" 

показват, че идеите за популистки референдуми в България идва от политическите партии, т.е. 

представителната демокрация, а не от гражданите. В България все още не се е появила 

гражданска подписка за ограничаване на правата на турците или за изселване на ромите. 

Референдумът е само инструмент. Политическият продукт, който той произвежда, зависи от 

ръцете (главите), в които той е попаднал, а не от самия инструмент. Ако нямаше референдуми, 

партиите в България щяха да използват други инструменти за реализиране на своите 

обществени, икономически и геополитически мисии. И те правят това както по време на 

избори, така и всеки ден чрез медиите, без референдуми. Ето защо наличието на инструмент за 

пряка демокрация може само спомогне за осветляването на партийните идентичности и за 

коригиране на представителната демокрация като цяло. 

Опасностите от вземане на некомпетентни решения наистина съществуват, ако вместо в 

Народното събрание законите започнат да се правят с подписки и да се гласуват само с 

референдуми. Такава практика, разбира се, няма и в най-развитите преки демокрации. В страни 

със слабо развити гражданско общество като България е по-вероятно гражданските инициативи 

за референдуми отначало да възникнат в отговор на некомпетентни или непопулярни решения 

на Народното събрание и Министерския съвет и едва след това да се появят инициативи за нови 

законодателни идеи. Основание за това дават интернет подписките, които напоследък стават 

популярни. В началото на 2010 г. например в Народното събрание е направен опит да се въведе 

либерално законодателство по отношение на ГМО с мотива, че това се иска от ЕС. В Интернет 

веднага възниква петиция от граждани, събрала десетки хиляди гласове с искане България да 

стане зона, свободна от ГМО. Под натиска на тази петиция и последвалия обществен дебат 
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Народното събрание промени коренно намеренията си и въведе закон, който е по-

ограничителен, отколкото е бил преди намеренията за промени. Този пример е показателен за 

ролята на гражданската инициатива в представителната демокрация - резултатът е компромис, 

при който България все още не е зона свободна от ГМО, но либерализацията на режима на 

ГМО не е допусната. По този начин заплахата от подписки и референдуми предпазва 

представителната власт не само от партийни изкривявания, но и от натиска на лобистки 

интереси. 

Ако се съди по „говоренето" и „правенето" на референдуми в България, в скоро време 

не би трябвало да се очаква, че партиите ще инициират национален референдум по какъвто и да 

е въпрос, бил той популистки или не. Все още няма признаци за инициирането на референдум 

по непопулистки въпрос, който да е от компетентността на гражданите и по който партиите 

наистина да търсят решението на народа. Такива могат да бъдат въпроси, свързани с 

финансовата децентрализация, териториалното деление на страната, пенсионната реформа, 

здравната реформа и редица други теми, по които отдавна се води дебат. Това са подходящи 

въпроси за референдуми, по които хората са информирани, а политиците се колебаят да 

предприемат реформи. 

Малко е вероятно да се стигне до национален референдум и по някоя от популистките 

или лобистки теми, по които сега текат дискусии и подписки. Инициативите за референдуми по 

етнически въпроси са адресирана към медиите, а лобистките кръгове около енергетиката едва 

ли биха допуснали бизнес въпроси да се решават от гражданите, които често могат да бъдат 

непредвидими в гласуването си. Въпреки това законът не би трябвало да допуска референдуми 

по етнически въпроси или по други теми, които засягат човешките права на гражданите. 

Реалната краткосрочна перспектива за граждански, непартийни референдуми в 

България е те да се случат на общинско ниво. Основанията за това са следните: 

1.  На общинско ниво е значително по-реалистично да се събере гражданска подписка за 

референдум, без да се мобилизира лобистка (финансова) подкрепа за това. За една средно 

голяма община от около 20 000 души с например 14 000 избиратели по новия закон ще са 

необходими подписите на 700 души (5%). Това е напълно реалистично да се случи дори в 

културна среда, доминирана от аполитични потребителски ценности. 

2.  На общинско ниво е значително по-реалистично да се проведе честна информационна 

кампания с фокусиран дебат и висок обхват на населението. В малките общности 

заинтересованите страни са по видими; информацията няма нужда от много посредници, а 

възможностите за манипулации на общественото мнение чрез недобросъвестни медии са 

ограничени. 

3.  В малките общности местните политики са по-близки до гражданското всекидневие, ако 

са позволени отзакона да бъдат поставяни на референдуми. 

Налице са обаче и редица недостатъци и пречки пред провеждането на референдуми на 

местно ниво: 

1.  В малките български общности е налице опасността от манипулиране на местния вот от 

страна на местния партийно-икономически елит. Докато на национално ниво проблемът е в 

прикриването на такива влияния, на местно ниво те са видими, но е трудно и дори опасно да им 

се противостои. За всички е ясно кой управлява малкия град, но много хора се страхуват да 

имат неприятности с властта или с местния „чорбаджия", които често действат ръка за ръка. 

2.  В повечето от българските общини липсват автентични граждански организации, които 

да подемат инициатива за референдум или да се противопоставят на местната власт. Много 

често самите неправителствени организации кръжат около властта и местния икономически 

елит, с които влизат в партньорства по общи проекти или имат други съвместни интереси и 

зависимости. 

3.  За добро или за лошо финансовата и институционалната децентрализация в България е 

ограничена. Това значително стеснява обхвата на възможните теми за местен референдум. По 

особено ограничителен начин действа член 26, ал. 2, т. 1 от новия Закон за прякото участие на 

гражданите във властта, според който „чрез местен референдум не могат да се решават въпроси 

на общинския бюджет". Всички местни разходи и приходи, включително относно инвестициите 

по Общинския план за развитие, ежегодните капиталови разходи за подобряването на 

жизнената среда в общините, общинските заеми, както и разходите за съучастие в проекти са 
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предмет на общинския бюджет. Останалите общински разходи са предмет на републиканския 

бюджет чрез делегирани дейности, които още по-малко могат да бъдат поставяни на гласуване 

чрез местен референдум. Така де факто по новия закон не може да се решават основните 

политики за общинското развитие с изключение на символични въпроси като затварянето или 

отварянето на улици, смяната на имената на площадите и други. 

 

Друга публикация по темата „За“ или „Против“ референдума е сборникът „Пряката 

демокрация на 21 век“ [56]. 

 В нея по темата  Явор Тарински пише, че [17, с.10]: „Съвременната организация на 

социалния живот (капитализъм, олигархия, бюрокрация, представителна демокрация) създава 

постоянно подновяваща се криза във всяка сфера на човешките дейности. По своята същност 

ситуацията е сходна във всички области, независимо дали разглеждаме семейството, 

образованието, международните взаимоотношения, политиката, икономиката или културата. 

Навсякъде съвременните структури на обществото се състоят от организиране на живота на 

хората отвън, при липса на участие от страна на пряко засегнатите и срещу техните стремежи и 

интереси. Съвременното общество е разделено на тънък слой ръководители (чиято цел е да 

решават и да организират всичко) и огромното мнозинство от населението, което е сведено до 

изпълнител на решенията, взети от тези ръководители. В резултат на това повечето хора 

чувстват живота си като нещо чуждо на тях.“ 

По-нататък той подчертава [17, с.10]: „Този модел на организация е изначално 

ирационален и изпълнен с противоречия. В тези условия повтарящи се кризи от един или друг 

вид са абсолютно неизбежни. Безсмислено е да се организират хората, било то в икономически 

или политически план, сякаш са просто предмети, систематично игнорирайки какво желаят 

самите те или как мислят, че трябва да се правят нещата. В реалността съвременната система е 

принудена да се основава на човешката способност за самоорганизация, на индивидуалната и 

колективната креативност“   

Според Я. Тарински  че изходът от тази ситуация е [17, с.12]: една алтернативна система 

е пряката демокрация. При нея се премахва общественото разделение на ръководители и 

изпълнители, което генерира постоянни конфликти. Вместо това се изграждат институции, 

които позволяват всеки член на обществото да участва пряко във вземането на политически, 

икономически, социални, екологични, културни и други решения, които го засягат, и пряко 

участие в тяхното прилагане. Това дава възможност за по-пълноценно реализиране на 

човешкия потенциал. Но да решиш означава да решиш за себе си. Да решиш кой да решава 

вместо теб вече не е точно да решаваш за себе си. Следователно „демократичните” форми, 

които познаваме днес, основани на избори на представители и йерархична организация, нямат 

нищо общо с пряката демокрация. 

Авторът смята, че [17, с.13]: „Пряката демокрация трябва да бъде приложена във всяка 

една обществена и социална сфера, за да бъде наистина пряка. Ако бъде приложена например 

само в политическата сфера, но не и в икономическата, в която отношенията остават същите, 

това ще доведе нарастване на неравенствата“   

Но по-нататък подчертава, че [56, с.18]: „пряка демокрация може да функционира само 

ако хората искат да участват колективно в самоуправлението на обществото“. 

На финала Я. Тарински заявява, че „Политическата воля за участие не се появява 

изведнъж, тя се изгражда и поддържа чрез всекидневна практика. Доминантните структури, в 

които живеем, възпитават подчинение и безкритичност. Учат ни да приемаме йерархичността 

като догма. Докато прекарваме по-голямата част от времето си в тези структури, каквито и 

промени да се случват, каквито и революции да настъпват, нашето въображение ще бъде 

доминирано от логиката, възпитавана от доминантната система.“ 

 

2.2. Социологически изследвания по темата 

 

В България има редица изследвания, които показват какво е отношението към 

пряката демокрация, референдума. Например, в едно от тях  - Доклад на ЕСИ на 

мненията и нагласите на българските граждани относно възможностите за участие в 

управление [6] се посочва, че е добре задължително да се гласува на референдуми. За 

задължително гласуване на референдуми се обявяват по 45,5%  като твърдите поддръжници са 



 
"FOR" AND "AGAINST" THE REFERENDUM AS A POLICY-LEGAL 

INSTRUMENT 

IVAN  IVANOV 194-240 

205 
 

около 23%. Тук се откроява групата с основно и по- ниско от основното образование - повече 

от половината са против задължително гласуване на референдум, но 22% не могат да преценят. 

В групите по социален статус се открояват групите на домакините и собствениците, които най-

малко одобряват задължителното гласуване и най-много са против него; а пенсионерите  са 

групата, която най-много подкрепя задължителните референдуми. Резултатите се показват на 

Фигура № 1. 

 

Фигура № 1 

Отношение към задължителното гласуване на референдуми 

 

 

Нагласата за участие в референдум е преобладаваща сред всички изследвани групи, 

но все пак 20% от младите, под 30 години не биха участвали в референдум. 

Данните в Доклада за ЕСИ [6] ясно показват няколко неща. Първо, голяма част от 

гражданите са убедени в своята компетентност по отношение на възможно свое участие в 

управлението (например, чрез участие в референдуми). Но, второ, една трета не вярват, че 

тяхното участие може да промени нещо в управлението; и една малка част приемат, че 

участието в управлението е извън компетенциите на гражданите. Да наречем невярващите 

скептици, а вярващите в своите компетентности - граждански ентусиасти. Скептицизмът - 

хората над 60 години, както и тези с основно и по-ниско от основно образование са значително 

по-скептични от останалите. Много скептични са ромите - 60% от интервюираните роми не 

вярват нещо да се промени от участието на гражданите във властта. Около 40% от 

безработните, пенсионерите и домакините също са скептици.  

Най-убедени във възможността гражданите да подобрят управлението на 

национално ниво, очаквано, са жителите на столицата - малко над половината вярват в това. 

Граждански ентусиасти са и турците, особено спрямо възможностите на гражданското участие 

на местно ниво – 62% от тях споделят това мнение. Работещите в частния сектор в по-голяма 

степен считат, че гражданите могат да подобрят управлението на национално ниво от тези, 

които работят в публичния сектор; вторите на свой ред са по-убедени във възможностите за 

влияние на местно ниво. По-големи граждански ентусиасти са и самонаетите, наетите и 

учащите. 

 Този доклад  даде достатъчно основания на автора на дисертацион ния труд 

да проведе свое анкетно проучване свързано с референдумите, което подробно е 

представено в т. 6 на настоящата, Трета глава.  

 

3. “Продължаващото мнозинство” в  България  

 

Както бе подчертано не може да се говори за пълна реализация на 

демокрацията, ако се игнорира ролята на пряката демокрация, респективно на 

референдума, но в същото време ролята му не трябва да се абсолютизира. Всъщност, 

като изключим наличието на важен обществено -политически въпрос, който трябва да 

се реши чрез пряк вот от народа, съществуват редица обективни и субективни условия, 

измежду които има едно с особена важност към чието подробно анализиране се 

Да се въведе ли задължителното гласуване на референдуми? 
Не мога да преценя 8,0% 

 



 
"FOR" AND "AGAINST" THE REFERENDUM AS A POLICY-LEGAL 

INSTRUMENT 

IVAN  IVANOV 194-240 

206 
 

пристъпва в тази част – това условие е наличието на т.нар. “продължаващо 

мнозинство”. 

Терминът и идеята за “продължаващото мнозинство” идват от бащата на 

американската демокрация Томас Джеферсън, който от началото, до края на своята кариера е 

изпитвал непоколебима вяра в управлението на мнозинството [8, с.125-134]. В писма до 

Медисън и други свои съратници той изразява убеждението си, че волята на народа винаги 

трябва да надделява; здравият разум на народа е най-добрата армия и ако народът бъде 

заблуден за известно време, то той скоро ще поправи грешката си.  

Идеята на Джеферсън за “продължаващото мнозинство” се състои в това, че 

първоначалният обществен договор – Конституцията се е смятала за нещо неизменно и 

изключително свято в САЩ, Франция и Англия през XVIII век. Но той е смятал, че всяко ново 

мнозинство трябва да пише собствените си основни закони. В свое писмо до Самюел 

Кърчивал от юли 1816 г. Джеферсън пише [по 8, с.132]: “Нека да не вярваме лековерно, че едно 

поколение е по-неспособно от друго да се грижи за себе си и да сложи ред в собствените си 

неща. Нека... използваме разумно и опита си, нека коригираме недодяланите опити на първите 

ни незрели, макар умни, целомъдрени и добронамерени съветници. И накрая, Конституцията 

трябва да бъде преразглеждана на определени периоди от време… Всяко поколение е толкова 

независимо, колкото и предходното, както и всички поколения преди тях. Следователно, то 

също като останалите има право да избира самостоятелно формата на управление, която смята, 

че ще допринесе най-много за неговото щастие… Конституцията трябва да предоставя 

възможността това да се прави на всеки 19-20 г. заради спокойствието и добруването на 

човечеството.”   

Така се поставя същественият проблем за първоначалното мнозинство, 

започнало строителството на демократичната държава, срещу продължаващото 

мнозинство, призвано да построи и живее в тази демократична държава. Комаджър го  

разглежда в светлината на Американската конституция, с която е обвързано не само 

първоначалното мнозинство на САЩ от 1787 г., но и настоящото мнозинство, което е 

възможно да изпадне в противоречие с първоначалния обществен договор. Нещо 

повече, представители от съдебната система на САЩ изказват твърдения, че сегашното 

мнозинство може да се окаже неспособно да изтълкува първоначалната Конституция, 

за да може да я приспособи към сегашните потребности.  

Но въпросът за първоначалното срещу продължаващото мнозинство може да 

бъде разгледан не само по отношение на Конституцията и не само в светлината на 

американската действителност. Той може да бъде пренесен в българския политически 

живот и поставен спрямо развиващия се демократичен процес през последните десет 

години. Днешното мнозинство същото ли е като това, което можем да наречем 

първоначално, през 1989 г. започнало демократичните промени? Изповядва ли то 

същата вяра в демокрацията и общественият договор от 1991 г.? Не е ли това 

мнозинство, което Джеферсън нарича “продължаващо”, за което не са необходими 19 -

20 г., а изминалите десет са достатъчни, за да изисква то радикални промени в рамките 

на демократичния процес?   

С много голяма убеденост може да се твърди, че днешното продължаващо 

мнозинство в България не е онова първоначално мнозинство, което стартира 

демократичните промени. То по друг начин усеща и разбира демокрацията. Това 

мнозинство държи неговия глас да бъде чут по важни за страната ни въпроси, тъй като 

то все по-отчетливо, дълбоко осъзнава, че е суверенът на властта. И като такъв – 

следва политическият елит да се съобразява с него. Българското продължаващо 

мнозинство иска да бъде питано чрез референдуми по жизненоважни стратегии и 

политики за страната.  

  

4. Оптимални условия за правилното протичане и вземане на решения при 

референдум 

 

След като референдумът бе разгледан във взаимовръзките му с консенсуса, конфликта, 

институциите, елита и формирането на нова обществена сила – “ продължаващото 
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мнозинство”, възниква и въпросът: Кои са оптималните условия, при които един референдум 

може правилно да бъде подготвен и проведен? Следва опит да се систематизират тези условия. 

Най-общо оптималните условия за подготовката и произвеждането на един 

референдум могат да се групират по следния начин:  I-ва група – обективни условия; 

II-ра – субективни условия. 

Към обективните условия могат да бъдат причислени: наличието на 

политическа ситуация и проблем, пораждащи необходимостта от референдум, 

проучване общественото мнение, политически маркетинг и работа на масмедиите в 

съответната ситуация, конкретни предпоставки свързани с формулирането на въпроса, 

който ще бъде поставен на всенародно допитване, осигуряване свобода на 

волеизявлението и др.  

Към субективните условия трябва да се разглеждат отделните личности, като 

участници в референдума и тяхното взаимодействие с групите, към които по един или 

друг начин принадлежат, с тяхната ценностна система, мотивация, политическа 

култура и др. 

Наличието на нормативната база е най-важното обективно условие за 

произвеждане на референдуми. В голяма степен тяхното приложение зависи от това 

доколко те са институционализирани или не. Например, в България е налице такава 

правна регламентация. Референдумът има дълбока демократична същност и  намира 

своето място в управлението на държавата като една от основните форми на 

демокрацията. Чрез референдума волята на народа се конституира в обща воля за 

решаването на важни въпроси от държавната политика или приемането на нормативни 

актове. Като такъв той има своето подобаващо значение отразено в Конституциите и 

законодателството на либерално-демократичните държави, в чиято обществено -

политическа практика се използва.  

Тук трябва да се постави и въпросът за съотношението между законодателната 

дейност на  парламента и референдума. Все още прякото законодателство не е заело 

полагащото му се място в системата на демокрацията. Тук не става въпрос за 

превръщането на референдума в постоянен способ на нормотворчество, а за 

необходимостта от оптимално използване на двете форми на законодателна дейност. И 

при възможно най-широко приложение на прякото законодателство, при съвременните 

динамични социални процеси законодателната дейност, осъществявана от върховния 

представителен орган ще си остане основният, най-често използван способ. И нещо 

много важно, което трябва да се подчертае, когато се изяснява нормативната база на 

референдума: волята на народа чрез даден акт утвърден по пътя на референдума не се 

нуждае от допълнително държавно санкциониране. Тя веднага  след утвърждаването на 

акта става общозадължителна. Би следвало всеки такъв акт да се изменя отново чрез 

референдум, независимо от това, че процедурата става по -сложна. 

Важно е да се определи в съществуващата нормативна база и с какво мнозинство, 

при референдум, ще бъде валидно решението. Добре е то да бъде прието с 2/3 от 

гласовете на избирателното тяло, тъй като мнозинство от 1/2+1 може да възпроизведе 

отново поляризацията в обществото по поставения на санкциониране чрез пряк вот 

въпрос, а това би довело не до постигане на национален консенсус, а до пораждане на 

конфликти. 

Наличието на подходяща политическа ситуация  и общественозначим проблем, 

които да налагат произвеждането на референдум е едно от най -важните обективни 

условия. Във функционирането на обществото периодично изникват политически 

ситуации и въпроси, които създават напрежение и твърде често са обект на желание за 

произвеждане на референдум в публичното пространство. Понякога отделни 

представители на елита, следвайки свои популистки ходове, съзнателно поддържат 

дискусията в тази посока. Затова тук трябва да се подчертае: на референдум могат да 

се подложат за решение само онези политически ситуации и въпроси, които са 

регламентирани в законодателната база. Недопустимо е поставянето на въпроси, ко ито 

са продиктувани от теснопартийни или егоистично -елитарни потребности. Примери в 

това отношение има достатъчно: например, след като Георг Хайдер застава начело на 

управлението в Австрия, Европейският съюз публично изрази недоволството си, че на 
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такъв висок пост е избран национал-социалист, правейки аналогии с Хитлер. Обидени, 

съпартийците на Хайдер, веднага през февруари 2000 г. предложиха референдум за 

излизане на Австрия от ЕС. Това предложение не бе отговор на назряла обществена 

потребност, налагаща напускането на страната от евроструктурата. Ето защо, то не 

срещна одобрението на австрийските граждани.  

Политически ситуации, диктуващи необходимост от произвеждане на 

референдуми могат да възникнат не само в началото на установяване на определен 

политически строй в дадена страна. Те могат да се появят във всеки момент на 

нейното функциониране. Примери за референдуми в началото на политическо 

преустройство са референдумите проведени след Втората световна война в Дания, 

Белгия и Гърция за възстановяване на монархията. На референдум от 1974 г. гърците 

после премахват монархията и обявяват република. Гърция е типичен пример за това 

как референдумът в рамките само на тридесетина години променя изцяло 

политическия облик на една държава и тласка политическите процеси в нея, в 

различни посоки. 

Съществуват и много примери за това, как в хода на функционирането на един 

държавен механизъм могат да изникнат сериозни политически ситуации и проблеми, 

за които се налага народно санкциониране. В повечето случаи се касае за сериозни 

конституционни реформи, засягащи модернизацията на обществото. Така през май 

1999 г.  в Гватемала избирателите отхвърлиха пакет от предложения за такива 

конституционни реформи, предвиждащи равни права за националното мнозинство с 

индианците маи, както и съкращаване на армията. В Украйна предложението за такива 

конституционни реформи бяха одобрени. През април 2000 г. украинците на 

референдум решиха четири въпроса: държавният глава да има право да разпуска 

законодателния орган, ако той не може да формира парламентарно мнозинство и не 

може да приеме държавен бюджет; ограничаване на парламентарния имунитет; 

намаляване на броя на депутати от 450 до 300; създаване на двукамерен парламент.  

В България назряват политически ситуации, които налагат конституционни 

реформи – например, изискванията на ЕС за продажба на българска земя на чужденци, 

разрешаване партии на етническа основа. Както вече бе посочено, дори в частта за 

народното допитване е необходима поправка в Конституцията отнасяща се до две 

неща: даване възможност извън посочените правни субекти инициатива за 

произвеждане на референдум да имат гражданите (при определена квота за 

иницииране) и техните сдружения, с което ще се развие повече гражданското 

общество у нас; да бъдат точно определени и разширени  въпросите, по които може да 

се инициира референдум както на национално, така и на местно ниво. Пример за това 

може да бъде  Закона за общинските работи от 1909 г., при който тези въпроси са ясно 

формулирани. 

Изборът на политическата ситуация налагаща произвеждането на референдум 

трябва да отговаря на потребностите и намеренията на цялата нация, не само на 

управляващите. В противен случай такъв референдум е предварително обречен на 

провал, какъвто бе провалът с италианския референдум от 22.V.2000 г., когато  пред 

урните се явиха само 32% гласоподаватели.  

За да постигне своето значение референдума са необходими и някои 

предпоставки: 

 Да бъде ясно и точно определен въпросът (въпросите), който ще се решава 

(решават) както и резултатът, който ще настъпи от решаването му (им). Не трябва 

да има никакво съмнение или недоумение у гражданите по това -  какво и защо ще 

се решава от тях. В противен случай те или ще се въздържат от участие или ще 

вземат неадекватно на действителната им воля решение.      

 Необходимо е разработването и използването на конкретна методика за 

непосредственото осъществяване на държавната власт от народа отнасяща се и за 

сумирането на волеизявленията на гражданите, за да не се допусне тяхното 

извращаване. 

 Осигуряване пълна свобода при вземане на решението. Пропаганда и агитация чрез 

масмедиите и формите на политически маркетинг са допустими в рамките на една 
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точна и всестранна аргументация на референдума, но недопустима с каквато и да е 

манипулация върху волята на гражданите. Те трябва самостоятелно и свободно да 

решават каква позиция да заемат по поставения въпрос.  

Социологическите изследвания и проучването на общественото мнение са важна 

съставна част от подготовката на един референдум. При провеждане на референдум 

трябва да се отчита създалото се обществено мнение и обществени настроения по 

предложените за обсъждане въпроси. В повечето случаи на него му се приписва 

квалификацията, че е глас на народа, някаква безгранична мъдрост и т.н. Вярно е, че 

въпреки ограничената информация, с която разполагат обикновените хора, често те са 

по -мъдри от своите политици и държавници или поне водени от по -благородни 

стремежи. Общественото мнение каквото и да е то представлява голяма сила, но 

поради своята анонимност то е безотговорна форма на власт и за това е особено 

опасно. Лошата пропаганда на една група хора много лесно може да навреди на 

другите. 

Общественото мнение е сложен социален феномен, в постоянна промяна, 

непрекъснато сменяща фокуса, насоката и характеристиките си в отговор както на 

прякото лично въздействие, така и на призивите на онези, които упражняват контрол и 

имат достъп до медиите. Ако връзката между общественото мнение и управлението е 

отслабена, могат да се получат и политически вълнения.  

Социолозите от НЦИОМ определят кога се появява необходимост от проучвания 

на общественото мнение по следния начин [13]:  

Според тях, проучвания на електоралните намерения са необходими когато се 

лансира нов, политически субект; когато съществуват индикации за рязък обрат в 

електоралните нагласи; когато се знае, че хората са разочаровани от политиците и е 

нужно да  

се регистрира в каква посока ще се излее т.нар. “протестен вот”; когато една 

политическа сила сменя принципния си възглед по даден въпрос; когато една 

политическа сила сменя традиционното си поведение и търси нов имидж.  

Реално всички тези условия са налице в България, когато се говори за 

евентуално провеждане на референдум. Ако трябва да се интерпретира горното може 

направо да се каже: в българското политическо пространство е налице един нов 

политически субект – “продължаващото мнозинство”, което в значителна степен се 

различава по ориентация от първоначалното, от 1989 г. Регистрирано е високо 

недоверие към политиците, което при едни следващи избори ще се излее в протестен 

вот на негласуване. Ако се подложи определена политика на национален референдум, 

то твърде е възможно желанията на политиците и стремежите на обществото да се 

разминат, което ще е също протестен вот срещу управляващите.  

Социологическите изследвания и проучвания на общественото мнение са 

важен индикатор за това, кога в обществото е назряла необходимостта от референдум. 

Но те в никакъв случай не могат да заменят референдума, поради това, че той има 

конституиращ характер.      

Следва дълбоко да се подчертае: Единственият, безусловен начин, при който 

управляващите биха се съобразили с общественото мнение е, когато то е категорично 

изразено, чрез конституиране на общата воля в решението взето на референдум.  

Референдумът поставя и въпроси свързани с политическия мениджмънт и 

маркетинг. Рекламата остава сред най-предпочитаните средства за политическа 

комуникация. Чрез нея партиите се стремят да обяснят на избирателите защо са 

длъжни да направят даден политически избор; с други думи целта на рекламата е в 

опростен вид да ориентира потенциалните избиратели по отношение на дадено 

политическо положение, в случай, необходимостта от провеждането на един 

референдум. Политическият маркетинг подобрява степента на качеството и 

ефективността на комуникациите, партиите и гласоподавателите. Една ре клама, която 

електоратът вижда и разбира, допринася много повече отколкото сложните 

политически анализи, които почти никой, освен професионалистите не познава. 

Мишел Бонгран пише [2, с.23]: “Но дори и за критиците на политическия маркетинг 

става ясно, че реалните политически кампании отдавна не се правят за едно просветно 
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малцинство. За мнозинството изборът да голяма степен е случаен. Политическият 

маркетинг трябва да подпомогне този избор, да го направи по -истински и в полза на 

всички - партии, политици, гласоподаватели    

При провеждането на референдуми се изразходват много средства за 

политическа реклама. Използват се и двата типа техники:    

1. Морално – допустимите – привличане и задържане на вниманието, 

пораждане на доверие, обръщане към силни мотиви и  чувства и др.  

2. Морално - недопустими – лъжа, инсинуация, информационно затъмнение, 

насаждане на чуждо мнение /най-вече на политици и политически коментатори/ по 

всички въпроси свързани с референдума. В края на краищата, след тези безброй 

въздействия избирателят трябва да вземе отново възможните три решения /Фигура № 

2/. 

 

Фигура № 2 

Политическият маркетинг като комуникация при референдум   

 

 
В1 – въздействие  

В1....n – въздействия 

 

Най-дълго в съзнанието на избирателите остава онова знание, което е дадено 

по пътя на емоционалната и рационалната аргументация, т.е., чрез емоционална 

промяна на нагласите и чрез доказване с аргументи, с документи, др. доказателства. 

Специалистите свързани с политическия маркетинг по време на избори или при 

провеждане на референдум винаги трябва да отчитат и т.нар. “ефект на бумеранга”, 

т.е., че прекалено информационно въздействие, при неправилен подход към електората 

може да има обратен ефект. За съжаление манипулацията, като завоалирана 

комуникация, целяща да скрие в някой случай истинските намерения за референдум, 

намира място в политическия мениджмънт и маркетинг. Въздействайки върху 

ценностната система на личността, на нея и се втълпява кое е правилнот о решение при 

поставената пред нея алтернатива “за” или “против”по време на референдума. Липса 

на информация относно неговите цели и значението му за упражняване на държавната 

власт, също е манипулация. Поставен в информационен вакуум електоратът не може 

да избере линия на поведение, а единствената такава му се подсказва от масмедиите. 

Така човек възприема чуждите мисли, чуждите съждения като свои и гласува 

положително или отрицателно смятайки, че това е негово решение, без да осъзнае, че е 
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манипулиран. Пример за такава манипулация може да се разгледа във връзка с 

референдум поискан от президента Борис Елцин в подкрепа на икономическите му 

реформи. След като бе предизвикано социално -политическо напрежение в Русия от  

своеобразна война между институциите в Русия и се очакваше разцепване и на руската 

армия на привърженици и противници на Елцин тъкмо тогава часове преди самия 

референдум на 25.04.1993 г. Американският президент Бил Клинтън   публично 

подкрепи в Белия дом Елцин, наричайки го истински демократ, което светкавично бе 

разпространено от световните средства за информация. В същото време Елцин призова 

армията да гласува за него, като раздаде своевременно двеста нови жилища на 

армейските семейства. Само тези два факта бяха достатъчни да усилят позициите на  

Елцин в референдума.  

Освен това възникна и друг въпрос: дали референдумите са стимулирали 

гражданите да станат по-информирани по въпроси, които ще бъдат призовани да 

гласуват. Робърт Пол Волф и Джоузеф ла Паломбара [по 24, с.106] визират данни за 

щетите на Калифорния, Орегон и Масачузец в САЩ, които са изразходвали около 8 

млн. Долара за брошури изпращани на адреса на всеки регистриран избирател с 

подробна информация “за” и “против” всеки проблем поставен за гласуване чрез 

референдум. При допълнително проучване се оказало, че само 13% -14% граждани са 

използвали брошурите като източник на информация. Други данни пък показват, че 

онези, които не са ползвали брошурите като източник на информация са по -

информирани. Нещо повече, открива се, че дори представителна извадка от студенти 

не са успели да разберат над половината от предложенията описани в брошурата 

предназначена за избирателите в щата Орегон.  

Освен наличието на посочените обективни условия е необходимо да се 

отбележи значението на субективния фактор като главна движеща сила в процеса на 

подготовката и провеждането на референдуми. Субекта, личността е тази, която 

според конституцията на демократичната държава е носител на властта, върховен неин 

суверен. 

Властта, съответно държавната власт, е многопластово явление, което може да 

се разкрие в различни ситуации. Тя може да бъде разгледана в действията и 

поведението на човека към физическата и социалната действителност. Отношението на 

гласоподавателите към референдум на практика е отношение към цялата политическа 

действителност. Онова, което е необходимо и важно още от самото начало при 

мотивиране същността на референдума, е той да бъде емоционално обвързан с 

доминиращите сред масите послания. В този смисъл трябва да се прави разграниче ние 

между “Гласоподавателите” и “Народ”. Неоснователно е да се предполага, че 

мнението на хората като електорат, може да се разглежда непременно като израз на 

интересите на народа. Може би големият проблем на всяка съвременна демокрация 

произтича от погрешността на подобен извод. Не може  да се разчита, че 

гласоподавателите представят “целия народ”. Твърде често в този смисъл се чуват 

популистки мотиви основаващи се на вярата в мъдростта на обикновения гражданин да 

взима правилни решения. Този популизъм е и  вътрешно присъщ при мотивирането на 

референдумите. Той изразява вяра в стойността на всеки индивидуален акт в 

политическия живот. В този смисъл наистина може да се каже, че допитването до 

народа е напипване пулса на демокрацията или, че това е часът на ис тината за една 

демокрация. Именно това е, в което вярват привържениците на референдума. Те са 

убедени в колективната мъдрост на обикновените хора и изпитват недоверие към 

политици и експерти. Те смятат, че без пряк израз на народния вот представителните 

демокрации биха могли да деградират до управление на елитите. Но те не отчитат 

влиянието на груповите интереси при взимане на решение по време на референдум.  

Конформизмът предшества и съпровожда подготовката и провеждането на 

един референдум като част от тези социална действителност. Той означава да се 

подчиниш на груповата форма като пренебрегнеш собствените се предпочитания. Още 

Густав Льобон е написал ” [9, с.129]: “Попаднат ли в тълпа, повтарям, хората винаги 

се приравняват и по общи въпроси гласуването на 40 академици не стои по-високо от 

това на 40 водоносци. Не вярвам, че и един от толкова критикуващи вотове с всеобщо 
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гласуване, например възстановяването на Империята, щеше да се различава, ако 

гласуващите бяха подбрани изключително сред учени и образова ни хора. Това, че 

някой знае гръцки или разбира от математика, че е архитект, ветеринар, лекар или 

адвокат не го надарява що се  отнася да чувствата, с особени познания... ако 

претъпканите със знание хора образуваха самостоятелно изборно тяло, гласуването им 

нямаше да е по-качествено от днешното. Те биха се водили предимно от чувствата си и 

от духа на своята партия“.  

Ако човек желае да се причисли към група, която иска да го приеме добре, той 

всъщност се подчинява на натиска на групата. Отделните хора са сп особни да вземат 

под внимание (освен собствените си) и чужди интереси, когато взимат решение. В 

отделните случаи те са способни да дадат предимство на чуждите, а не на личните 

интереси. В сравнение с отделната личност групата е по -надменна, по-лицемерна, по-

егоистична и по-безпощадна в преследването на собствените цели. В резултат на това 

появата на високо напрежение между морала на индивида и морала на групата е 

неизбежно особено когато трябва да се направи някакъв избор, какъвто се прави 

между “да” и “не” при референдума. Тогава се изисква и известна вяра в личните 

способности да се постигат временни и приемливи договаряния между съперничещи 

си интереси, както и вяра в способността да се създаде някакво общо понятие за 

справедливост, което да е над всички интереси. По пътя на тази логика е ясно, че 

повечето от избирателите по време на гласуването при един референдум ще дадат своя 

вот не толкова като личности, а като членове на дадена група, с която се съпоставят, 

за да избегнат различията и евентуално последващите недоразумения с групата. 

Възможна е при едно такова гласуване човек да прояви и антикомформизъм – т.е. да се 

противопостави на всякакъв род групов натиск, като контрира груповото решение. Но 

както конформността, така и антиконформността трудно могат да се отчетат при 

подготовката и провеждането на един референдум. Но при всички случаи остава 

открит въпросът: дали по този начин можем да говорим за волеизявление на 

политически дееспособният субект или чрез неговото волеизявление говори групата?  

По време на референдум човек гласува и от гледна точка на своя социален 

опит, като отношение, като непреходен слой между преминала и настояща дейност, 

който е една универсална черта на социалната действителност. Неговото богатство 

зависи както от дълбочината на придобитите знания, така и от интензитета на 

практическото му участие в социално-политическата система на обществото.  

Погледнато пък от чисто психологическа страна не бива да се пропуска ролята 

на емоциите, които играят роля при взимане на решението. Лесно е да се предположи, 

че приповдигнато-емоционалният фон ще доведе до “за”, а тежкият психо -климат 

около гласуващият ще нагнети у него негативни емоции водещи до “против” /Фигура 

№ 3/ 

 

Фигура № 3 

Влияние на качествата на индивида и групата върху държавната власт  

при пряка демокрация 
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Върху личността при подготовката и провеждането на референдума роля играят 

обществеността, семейна и професионална обстановка и масмедиите. Медиите са 

особен социален инструмент, социален отдушник в структурата на обществото, 

посредник в дистанцията власт общество и се явяват по време на референдум като 

нечии говорители – на институциите, социалните групи, партиите и др. Чрез тях се 

провокира и реализира определено социално поведение и нагласи, създава се 

емоционален фон, на чиято база електоратът трябва да  вземе определено решение. 

Джеймс Фишкин правилно отбелязва, че [79, с.67]: “Хората подведени от някое 

необичайно настроение, личности и партии, могат да пожелаят мерки, които в 

последствие сами ще отхвърлят и заклеймят с най -голяма готовност“. Той предлага 

проблемът за пряката емоционална реакция в такива случаи да се реши по следните 

начини: като се изисква изтичане на определен период за успокояване на страстите 

или да се осъществи повторно гласуване преди осъществяване на главните решения, 

взети чрез референдум. 

Проблемът на мотивацията остава класически както са личното така и за 

колективното действие. Различни могат да бъдат мотивите, които ще доведат 

отделната личност до вземане на крайното решение “за” или “против”. Но най -важният 

мотив в случая за хората остава този, че техните гласове променят социалната 

действителност.   

Естествено, че проблемът за мотивацията не можем да извадим от цялостния 

психологически портрет на личността с неговото мислене, знания, емоции, чувства, 

въображения и т.н. 

Референдумът не може да се разглежда и без да се постави от гледна точка на 

личната така и на обществената политическа култура. Целите, които си поставя един 

референдум трябва да са обвързани не само конституционно и законодателно в дадена 
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страна, но те трябва да отговарят и на редица условия: да са предизвикани и да 

отговарят на определени политически потребности; свързани ли са тези цели с 

определени убеждения сред обществото; доколко идеите, идеалите, политическите 

традиции на това общество намират израз в целите на референдума; не съдържат ли те 

в себе си ретроградност или реакционност, които биха предизвикали негативен 

отговор в обществото /Фигура № 4/. 

 

Фигура № 4 

Проблемът за мотивацията в социалната и политическа дейност  

 

 
 

Според Елка Тодорова и Маргарита Френкева [22, с.20] колкото по-големи 

промени настъпват в дадено общество, колкото по -сложни стават човешките 

отношения, колкото по-отворени стават институциите, по-големи възможностите за 

сравнение между индивидите, състезанието и кооперацията между тях, толкова по-

често хората ще изпадат в състояние на двойственост (амбивалентност) – политически 

активни и в същото време поведенски деполитизирани, което се отнася и в голяма 

степен за българите. Българите са политически активни обекти, които дори в период 

на високо социално напрежение са в състояние да дозират вижданията и поведението 

си; да реагират тясно партийно и в същото време да отчитат крайността на позицията 

си, както и на  отрицателните  следствия  от нея.   

Тъй като в повечето случаи чрез  референдумите се решават важни въпроси 

свързани със законодателството и юрисдикцията е много важно наред с политическата 

култура да бъде разгледано и наличието на  п р а в н о  с ъ з н а н и е   у субекта. То 

дава възможност на всяка личност правилно да се ориентира в предоставената за 

разрешаване алтернатива и вземането на добре мотивирано решение. Социологическо 

изследване на правното съзнание в България показва, че то е на лице сред 

населението. Основните изводи на това ЕСИ са  [14]:   1.Ускорената законодателна 

реформа форсира промените на правното съзнание. 2.Познаването на законите е 

капитал – направено с парите, със служебния стаж и с добрите контакти. Разслоението 

на обществото формира правен бит и оттук правна култура на богатите и бедните. 

3.Поколението на новата Конституция познава основния закон на държавата. 

Навършилите пълнолетие след 1990 г. са сред най -често челите Конституцията в 

сравнение с останалите. Има основания да се твърди, че младежта е в основата на 

новото правно съзнание. 

Важното е да се отбележи и една друга важна връзка – тази между ценности и 

референдум. В ситуацията на допитването в най-голяма степен се активизира 

когнитивният компонент на ценностната система и на личността. Това е резултат от 

желанието на личността да реши зададения въпрос в социално желаната светлина. При 

прекия вот ценностите служат като критерий за избор. Техният поведенчески 
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компонент се изразява във функцията да служат като мотив и непосредствен 

подбудител за вземането на решение. Но ценностната ориентация на  личността се 

определя комплексно от сложна мрежа влияния, по -важните от които са:  

непосредственото социално обкръжение – семейството, формалните и неформалните 

групи, приятели, групи по интереси; социалната принадлежност към определена 

професионална група, класа, политическа принадлежност; действащите в обществото 

културни норми – образци, идеали, закони; културното наследство  - традиция, 

религия, историческо минало и т. н.; междукултурните влияния и взаимодействия. 

Чрез тези основни области, които са в основата на модела на ценностната система на 

личността, се повлиява изключително силно гласуването “за” или “против” поставен 

въпрос на референдум. Така, че ако трябва да направим схемата от първа глава отново, 

в светлината на ценностната система, то тя би  изглеждала по следния начин /Фигура № 

5/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 5 

Влияние на ценностната система на избирателя чрез референдума  
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Робърт Дал формулира постановката за “адекватния гражданин” [23, с.115-124] 

способен да отговори на високите стандарти за компетентност и реагиращ правилно на 

политическата действителност. По наше мнение тъкмо такъв гражданин трябва да бъде 

всеки участник в референдумите – способен да взима адекватни решения, които са в 

полза на цялото общество. Ето как определя адекватните граждани Дал  [4, с.117]: 

“…такива граждани би следвало да притежават сериозни стимули за овладяване на 

едно достатъчно равнище на познание за техните собствени интереси и за най -

изгодния за тяхното осъществяване политически избор, както и достатъчно сериозни 

стимули да действат с оглед на този избор”.  

И накрая няколко важни заключения:  

Референдумът не е панацея за решаване на държавните дела. Неговото 

провеждане трябва да бъде предизвикано от преломни за държавата факти или събития 

и да отговаря на върхови стремежи и идеали в обществото, за да може да мобилизира 

безрезервно и цялостно електората с неговите емоционални, морални и рационални 

страни. Честото, недостатъчно мотивирано използване на референдума по въпроси, 

които парламентът би решил успешно в ежедневната си практика обезценяват 

неговото значение и дезирентересират хората.  

В най-новата българска политическа история референдумът е фактор с доказани 

възможности, регулиращ и определящ посоките на държавното развитие. Като такъв е 

създал положително отношение към себе си сред народа, сред специалистите юристи и 

политолози, народните представители и политиците. При трансформацията в България 

от тоталитарно към демократично общество е целесъобразно  той да бъде използван за 

решаване на изключително важни общодържавни въпроси, с които Народното 

събрание очевидно не може да се справи.  

На настоящия етап от развитието на човешката цивилизация телереферендумът 

може да бъде експериментално провеждан в страни с висока степен на развитие на 
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телекомуникационна техника и технологии при определени условия и при определено 

развитие на гражданското съзнание там. В България този въпрос може да бъде отнесен 

към ХХІ век, когато ще е възможно да се развие в достатъчна  степен една национална 

компютърна мрежа, базираща се на също така развита икономика. Има още три “ако”:  

 Ако все още съществува референдумът като политико -правен институт;  

 Ако в България е на лице онова гражданство, за което Робърт Дал пише: 

адекватното гражданство; 

 Ако все още през ХХІ век съществува демокрацията като политическа система, 

респективно референдумът, като еманация на нейната форма – пряката 

демокрация.  

 

Остава да се надяваме и вярваме в това, което казва критикът на демокрацията 

Патрик Кенън [7, с. 382]: “През 2050 г. онези от нас, които са все още живи ще 

обитават дин съвсем различен свят и различието вероятно ще е много по -голямо в 

сравнение с различието с днешния свят и онзи от времето на революциите от 1776 и 

1789 г. … има обаче две неща, които могат да бъдат предвидени с висока степен на 

достоверност: І.Формата на управлението на повечето държави в средата на ХХІ -то 

столетие твърде малко ще наподобява онова което наричаме демокрация;  ІІ.Тя ще се 

нарича демокрация ІІ”.   

 

5. Нагласи и отношение на българските граждани към референдума като 

политико-правен инструмент за управление на социални процеси. Анкетно 

изследване. 

  

5.1. Обосновка на изследването 

 

С оглед потвърждаване тезите на представената дисертация се проведе извадково 

анкетно изследване от типа „отзовали се лица”, сред различни групи граждани от България 

за това какви  са техните нагласи и отношение към референдумът като начин за упражняване на 

власт от гражданите. 

Методологическа основа за разработването и провеждането на анкетното проучване е 

научната разработка на С. Михайлов [10, с.190-204] „Емпиричното социологическо 

изследване” за провеждането на извадково изследване „според отзовалите се”. Авторът го 

описва по следния начин [10, с.191]: „Обикновено въпросникът е адресиран към определена 

социална аудитория... Всеки член на  съответната аудитория, не съответния слой на 

населението, а границите на този слой не са определени строго, може да попълни въпросника и 

да го изпрати на организатора на изследването. Въпросникът в повечето случаи се изпраща по 

пощата. ... Участието в такива изследвания е доброволно.” 

Той описва два недостатъка на извадковото изследване [10, с.191]: 1.Границите на 

генералната съвкупност не са дефинирани строго, защото тя е в значителна степен 

неопределена; 2.Участват по-активните. „В резултат не е възможно да се изчисли научно 

представителността на такава информация. По начало последната не е представителна.”   

 С. Михайлов [10, с.191] изрично подчертава, че това изследване няма представителен 

характер и „..може да се използва като илюстрация или пример,... като показател за активността 

на дадена публика.”  

 Като се има предвид, че една от специфичните цели на това изследване е да се потърси 

мнението и се изрази становището спрямо поставения върос  с оглед потвърждаване на тезите 

развити в съдържанието на дисертационния труд се приема, че методът на «отзовалите се» е 

напълно подходящ, с оглед основната цел на дисертационната разработка. 

 С този тип изследвания от респондентите се решава  познавателна схема от задачи, 

които А. Атанасов [1, с.33-36] (визирайки и други автори) описва по следния начин: 

  Първа задача [1, с.34]: Интерпретиране на поставения въпрос, т.е. дали респондентът и 

изследователят разбират въпроса по един и същи начин. „Буквалното разбиране на въпроса е 

необходимо за неговото адекватно възприемане, но далеч не е достатъчно за постигането на 

тази цел... Следващата много важна стъпка е контекстуалното разбиране, в което се включват 

всички обстоятелства и условия свързани с обекта на анкетния въпрос.”   
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Втора задача [1, с.34]: Формиране на мнение относно обекта на анкетния въпрос – 

съждение, нагласа, оценка и др. „Най-често формирането на мнението е резултат от съчетаване 

на минала информация с търсене на нова информация и от микса между старата и новата 

информация се оформя мнението относно обекта на поставения анкетен въпрос.”   

Трета задача [1, с.35]: Респондентът формира отговора си „...в зависимост от 

културното равнище, личните разбирания и съзнателност, даже от индивидуалното настроение 

в момента на допитването, форматът на отговора може да бъде различен.”   

Четвърта задача [1, с.35]: Даване отговор на анкетния въпрос. „За някои въпроси това 

става директно, без никакви задръжки, дори механично... За много въпроси обаче даването на 

отговора е съпроводено с редица обстоятелства, при които респондентът преценява дали няма 

да навредят ма неговото положение в средата, в която живее и работи.”   

 

5.2. Методология на изследването 

 

Основна цел 

 

Да се изрази и формира становище относно  референдумът като политико-правен инструмент 

за регулиране на социални процеси. 

 

Специфични цели 

 

1. Да се  разберат нагласите в българското общество към референдума като политико-

правен инструмент 

2. Установяване до каква степен референдумът е познат  като политико-правен 

инструмент в българското общество 

 

Хипотези 

 

Хипотеза 1 

 

Сред българското гражданство е напълно познат референдума като политико-правен 

инструмент за регулиране на социални процеси. 

 

Хипотеза 2 

Сред българското гражданство има някакви налични знания за референдума като политико-

правен инструмент за регулиране на социални процеси. 

 

Хипотеза 3 

Сред българското гражданство има някакви знания за референдума като политико-правен 

инструмент за регулиране на социални процеси. 

 

Генерална съвкупност 

 

Анкетното проучване е насочено към  български граждани, които  според НСИ към 2017 

г. са  7 153 784 души. 

 

Извадка 

 

 При социологически изследвания от този типа „отзовали се лица“ се реализира 

нестохастична извадка [10, с.256], която може да бъде: съзнателен подбор (на типични 

случаи); според достъпността; според отзовалите се единици; одбор по квота. При които 

обемът на извадката е [10, с.298] „абсолютният брой на единиците от извадката.”   

В  изследването  за познаването на референдума като политико-правен инструмент за 

участие на гражданите в държавната власт се работи с нестохастична извадка според 

отзовалите се единици, която В. Цонев [26, с.153] определя така: Нестохастична извадка „на 

отзовалите се лица..., когато например се изучава някаква читателска аудитория, по някаква 
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тема, при което на аудиторията се предлага да изрази мнението си по въпроса на темата. 

Отзовава се най-активната част от изучаваната съвкупност.”   

Изследването с нестохастична извадка от отзовали се единици се подкрепя и от 

френските социалози, Р. Гиглион и Б. Маталон [3, с.68-71]    Те пишат [3, с.68]: „Поставянето 

на проблема за представителността сама по себе си, желанието да работим на всяка  цена с 

напълно представителна извадка би означавало трудни за спазване и често ненужни 

ограничения.” По-нататък авторите допълват [3, с.68]: „Когато целта на анкетата е да се оценят 

някакви величини, стратегията представителност на извадката е задължително условие за 

валидността на резултата. ...Напротив, представителността не е толкова наложителна, ако 

трябва да се проверяват хипотези, отнасящи се до връзки и зависимости.” 

 Един от водещите български социолози М. Молхов [12, с.221], в по-съвременна научна 

публикация също изразява мнение в полза на нестохастичните извадки, правейки паралел с 

представителните: „Въпросът за представителността може да изглежда овехтял... Сред нашите 

социолози все още съществува разбирането, че представителна е само „голямата” извадка. Това 

може би е отзвук от известните 60те и 70те години  на миналия век големи изследвания у нас.”   

Разглеждайки от позитивна гледна точка опитът с малките извадки българският 

социолог-емпирик С. Съйкова пише [21, с.216]: „По принцип с малки непредставителни групи 

се работи, когато задачата е да се изследват виждания и оценки на изтъкнати специалисти от 

различни области на науката и социалната практика.” От тази гледна точка е теоретично 

оправдано и допустимо социологическото изследване за проучване отношението на  

българското гражданство към референдума като политико-правен инструмент за участие на 

гражданите в управлението на държавата. 

 От прдложената пряка анкета на 200  български граждани  по метода на „отзовали се” са 

попълнени и върнати на изследователя надлежно попълнени 176 анкети, която цифра 

представлява и обема на нестохастичната извадка. 

 Този начин на организиране  и реализиране на извадката следва да се отрази, че 

изследването не е представително, но то дава възможност да се уловят тенденциите за 

това, как възприемат гражданите референдума като политико-правен инструмент за 

регулиране на социални процеси. 

 

Инструментариум - анкетна карта и типове въпроси 

 

 По посока постигането целта и специфичните цели на изследването е съставена Анкетна 

карта за пряк отговор от респондентите. Тя включва 30 въпроса. Техният брой е съобразен 

с това, да не се допуска отегчение и досада от страна на  респондентите, а тяхното съзнание да 

бъда концентрирано за минимално време, чрез което да бъде извлечена максимално полезна за 

изследването емпирична информация. При добре съобразен оптимален брой въпроси 

респондента спокойно може да обмисли и формулира отговорите си, тъй като при анкетата 

източник на информацията е  съзнанието на изследваните лица. В подкрепа на това Р. Гиглион 

и Б. Маталон разсъждават [3, с.6-7]: „Дискусиите, които представлят „суровина” на една 

анкета не са спонтанни, не възникват в социална празнота, която да гарантира тяхната 

обективност. Те са получени в особена ситуация на специфични социални взаимодействия, 

ситуация, която е структурирана в основната си част... няма никакво основание да приемем, че 

обектът ще се подчини пасивно на правилата и, че директно ще ни каже „истината”, нито дори 

още по-скромно, „неговата истина”. Съзнателно или не, той ни казва само това, което може и 

иска да ни каже.” 

Проведената пряка анкета е пощенска анкета – във вариант електронна поща. В 

българската социологическа литература за нея пишат различни социолози, но според авторът 

на дисертацията е важно да се цитират мненията на двама от тях – С. Михайлов и М. Молхов. 

С. Михайлов [11, с. 30]: описва този тип анкета така:  „Пощенска анкета – при нея 

въпросникът се изпраща по пощата с плик с обратен адрес на институцията, която провежда 

изследването и пощенска марка. Попълненият въпросник се връща пак по пощата. Една от 

формите на пощенската анкета е извадковото изследване „според отзовалите се”. Всички 

обяснения, които се дават на изследваното лице се поднасят в писмен вид, било в отделен 

документ, било в самия въпросник.”   
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 А М. Молхов [12, с.225] пише относно методиката на пощенската анкета: „Реално 

подборът става по метода на отзовалите се, т.е. произволен.” По-нататък ученият уточнява: 

„Естествено информацията, която се получава може да е много интересна и поучителна, но 

обобщенията, които обикновено следват от нея си остават чисто умозрителни, ако трябва да се 

засяга цялата генерална съвкупност от подобни обекти и се основават върху статистическата 

представителност.” 

 Двамата автори описват традиционната пощенска пряка анкета, с пощенски пликове и 

т.н. В настоящето изследване също се използва принципа на този тип анкета, но начинът на 

изпращането е заменен с вариант подходящ за технологичното развитие, на което се намира 

човечеството – електронната поща, по обясними причини: 1.защото се избягва хартиеният 

носител; 2.защото начинът на изпращането и връщането на анкетата е по-бърз и по-надежден. 

 Естеството на съставящите анкетата въпроси са т.нар. закрити въпроси.  Както пише  

социологът - емпирик А. Атанасов [1, с.31]: „Чрез анкетния въпрос, целим да получим 

информация, която е специфично познавателно отражение на емпиричните прояви за 

интересуващото ни свойство на изследвания обект. Тази информация регистрираме в нейната 

индивидуална форма, отнасяща се за отделната изследвана единица (лице), която по-късно ори 

компютърната обработка преминава в съвкупна (обобщена) форма... На основата на 

обработената информация се осъществява анализа, чрез който се стига до съответните изводи и 

обобщения, т.е. до търсеното емпирично знание за изследвания обект. Информацията е 

несистематизирано, непълно знание, което трябва да премине през акта на познавателната 

дейност нa изследователя, за да придобие завършен вид на емпирично знание за изследвания 

обект.”  

  

Начин на реализиране 

 

По-напред вече бе посочено, че начинът на реализиране на пряката пощенска анкета е 

чрез електронна комуникация. 

До  произволно избрани граждани са изпратени анкетите (Приложение № 1) на 

електронната поща.  Молбата до респондентите е отговорите да се върнат в петдневен срок – 

една работна седмица. Вече бе посочено, че от 200 граждани   „отзовали се” са 176,  т.е. 

възвръщаемостта на анкетните карти е 88,0%. 

    При работата с отговорите се има предвид методическият опит споделен от А. Атанасов 

и др. в раздела „Електронна анкета” [1, с.226] на сборника от научни разработки „Изкуството  

да се задават въпроси и да се получават отговори”. 

 

Реализация 

 

Електронната пощенска анкета се реализира в следните периоди: 

01 - 30.08.2017 г. – подготовка на въпросника; 

01 - 15.09.2017 г. – изпращане на електронната пощенска анкета   

16.09.2017 - 30.11.2017 г. – получаване и регистриране на отговорите; 

01 – 31.12.2011 г. обработка и анализ на регистрираната емпирична информация. 

 

Екип реализирал изследването 

 

Екипът, реализирал изследването включва:  1. Авторът на дисертационния труд; 2. 12 

доброволци анкетьори.  

Регистрираната емпирична информация е обработена с програмата SPSS от 

лицензиран специалист, обучен в БАН.   

 

 

5.3.  Анализ и обобщение на регистрираната емпирична информация 

  

 В анкетното проучване сред българските граждани на принципа „отзовали се лица“, 

насочено към  нагласите и отношението им към референдума участваха, според пола им,  два 

пъти повече жени (65,75%), отколкото мъже  (34,25%) /Фигура № 6/. 
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Фигура № 6 

Респонденти по пол 

 

 
 

 

  Възрастовият диапазон на респондентите е следният: от 18 г. до 30 г. – 24,12%; от 30 г. 

до 55 г. - 56,17%; от  55 до 75 г. – 19,71%; над 75 г. – 0% /Фигура № 7/. 

 

Фигура № 7 

Възраст на респондентите 

 

 
 

Според местоживеенето им броят на респондентите е почти еднакъв във столицата 

(32,75%), областните градове (30,20%) и другите, по-малки градове (27,32%). По-малък е броят 

им в селата (9,73%) по обясними причини – не всички малки населени места имат достъп до 

Интернет /Фигура № 8 /. 

Фигура № 8 

Респонденти според местоживеенето 
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В анкетното проучване участват хора с различен трудов статус. Най-много са 

работещите (41,53%) респонденти. Почти еднакъв е броят на безработните (29,21%) и 

пенсионерите (29,26%) /Фигура № 9 /. 

 

Фигура № 9 

Респонденти според трудовия им статус 

 

 
 

Според образованието най-много от отговорилите на анкетата лица са тези с висше 

образование (43,68%), следвани с почти еднакво участие на хората със средно общо (20,21%) и 

средно специално образование (20,65%). Най-малко са тези с колежанско/полувисше 

образование (13,01%) и основно образование (2,45%). Представители в анкетата с начално 

образование няма (0%) /Фигура № 10/. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 10 

Респонденти според образованието 
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От отговорите на въпроса „Известно ли Ви е какво представлява референдума?“ 

става ясно, че преобладаващата част от запитаните (54,66%) са наясно, че референдума е 

политико-правен инструмент на пряката демокрация. Много по-малко са тези, които са 

заявили, че той е политико-правен инструмент на представителната демокрация (32,90%). 

Близо една десета от запитаните изразяват мнение, че референдума е политико-правен 

инструмент на елита (10,12%). Не могат да отговорят много малка част от запитаните (2,32%), а 

друго мнение не изразява никой от тях (0%). /Фигура №  11/. 

 

Фигура № 11 

Какво представлява референдума, според анкетираните 

 

 
 

Според преобладаващата част от запитаните, държавата люлка на референдумите е 

Швейцария (60,12%), което е правилният отговор на поставения въпрос. Една пета част от 

респондентите обаче посочват САЩ (22,75%), най-вероятно заблудени от факта, че това е 

първата демократична държава в света. Не малко са тези, които също поради заблуждението, че 

демокрацията възниква в Гърция, посочват тази държава за люлка на референдумите (8,90%), а 

не могат да отговорят (8,23) са една десета част от анкетираните /Фигура № 12/.  

 

Фигура № 12 

Коя е държавата люлка на референдумите, според респондентите 
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Референдумът е власт, която се упражнява от гражданството, твърдят най-голяма 

част от респондентите (61,95%), с което показват голяма осведоменост по поставения въпрос. 

Други намират, че това е власт упражнявана от Народното събрание  (22,38%) и от 

политическия елит (9,15%). Не могат да отговорят само 2,10% /Фигура № 13/. 

 

Фигура № 13 

Чия е властта, която се упражнява чрез референдума 

 

 
 

По въпроса свързан с това, кой е суверенът на властта в държавата три  групи от 

отговорите имат почти еднаква относителна стойност: групата с най-голяма относителна 

стойност е този, че суверен е гражданството (35,55%), следван от това, че това е Народното 

събрание (32,67%) и политическият елит (29,37%). Затруднените да дадат отговор са много 

малка група от запитаните (2,45%) /Фигура № 14/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 14 

Определяне на суверена на властта от респондентите 
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Най-много референдуми в България са провеждани, според запитаните, от началото 

на Третата българска държава до съвременността (43,67%), което показва добра тяхна 

информираност. Но отговори с почти същата относителна стойност дават и тези, които визират 

провеждането на референдуми в страната ни само след  демократичните промени от 1989 г. 

(42,35%). Малко, но не незначителна част смятат, че референдуми са провеждани в рамките на 

тоталитарната държава и това са главно респондентите от селата (8,00%). Малка относителна 

стойност (5,98%) съставляват тези, които не могат да отговорят /Фигура № 15 /. 

 

Фигура № 15 

Период, в който са се провеждали референдуми в България 

 

 
 

   

Дали съществува законодателство в България по посока провеждане на референдуми е 

един от основните въпроси, който е представен пред респондентите в анкетното проучване. 

Най-много, две трети от тях заявяват, че съществува, но не се прилага (72,21%). Категорични, 

че такова законодателство съществува са една пета от запитаните (20,33%). Че такова 

законодателство не съществува заявяват почти една десета от респондентите (7,56%). Почти 

толкова са и тези, които не могат да преценят (6,90%) /Фигура № 16/. 

 

 

 

 

Фигура № 16 

Съществува ли законодателство в България по посока провеждане на референдуми 
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За това, че е необходимо българските граждани да участват пряко в управлението на 

държавата чрез референдуми, пледират повече от половината запитани (53,12%). А също 

внушителна част от тях (31,44%) намират, че понякога това е необходимо. Категорично, че това 

не е необходимо смятат около една десета част от запитаните (10,17%). Затруднени да дадат 

отговори са малка (5,27%), но и не пренебрежима част от анкетираните /Фигура № 17/.  

 

Фигура № 17 

Необходимо ли е българските граждани да участват пряко  

в управлението на държавата чрез референдуми 

 

 
 

Анкетираните лица вземат отношение и по въпроса „При какви обстоятелства е 

необходимо българските граждани пряко, чрез референдуми да участват в държавната 

власт?/Може да се посочи повече от 1 отговор!/ Отговорите са /Фигура № 18/: 

o При регулиране на социални процеси – 52,36% 

o При вземане на стратегически решения за държавата – 65,58% 

o При изясняване мнението на народа по особено важен за обществото въпрос – 58,45% 

o Не мога да отговоря – 3,00% 

o Друго – 0% 

 

Фигура № 18 

При какви обстоятелства е необходимо българските граждани пряко,  

чрез референдуми да участват в държавната власт 
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Запитани кои граждани имат право да упражнят своя вот при референдум 

преобладаващата част – две трети от запитаните  респонденти смятат, че това следва да са само 

политически дееспособните граждани над 18 г. (72,21%). Не малка част от тях заявяват, че това 

са всички граждани на страната (21,57%), но има и такива (5,22%), които не могат да отговорят 

/Фигура № 19/.  

 

Фигура № 19 

Кои граждани имат право да упражнят своя вот при референдум 
 

 
 

 

На въпроса: Може ли да се отъждествява понятието „референдум“ с понятието 

„плебисцит“? /Фигура № 20/. 

o Да „референдум“ и „плебисцит“ са равнозначни понятия – 40,50% 

o Не, „референдум“ и „плебисцит“ са неравнозначни понятия – 50,50% 

o Не мога да отговоря – 9,00% 

Фигура № 20 

Може ли да се отъждествява понятието „референдум“ с понятието 

„плебисцит“? 
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Информирани, че Конституцията на Република България допуска референдуми са 

около две трети (65,44%) от анкетираните лица. Колебаещите се, които не са сигурни, са около 

една десета (12,33%) от запитаните и почти толкова (7,25%) са тези, които смятат, че  

Конституцията не допуска референдуми. Не могат да отговорят (14,73%) на поставения въпрос 

са повече от една десета /Фигура № 21/. 

 

Фигура № 21 

Допуска ли Конституцията на Република България  референдуми 
 

 
 

  На въпроса: Какви видове референдуми допуска националното ни 

законодателство? – респондентите отговарят по следния начин: Че националното ни 

законодателство допуска национални и местни референдуми, категорично отговарят около 

половината от запитаните (45,86%). Има и такива, които смятат, че се допускат само 

национални референдуми (39,27%) или само местни референдуми (12,45%). Много малка част 

от респондентите (2,42%) не могат да отговорят  /Фигура № 22/. 

 

 

 

 

 

Фигура № 22 

Какви видове референдуми допуска националното ни законодателство 
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Респондентите еднакво са информирани (34,65%) и неинформирани (35,88%) дали е 

използван референдума за създаване на нови държави в света. Нямат информация (12,45%) 

за това около една десета от запитаните. Не малко са и тези, които не могат да отговорят 

(16,02%) /Фигура № 23/.  

   

Фигура № 23 

Информирани ли са респондентите дали е използван референдума за създаване на 

нови държави в света 

 

 
 

Анкетираните граждани в по-голямата си част (41,95%) са информирани дали е използван 

референдума за утвърждаване на демократични конституции в някои държави по света. 

Тези, които не са информирани (23,65%) и тези, които нямат такава информация (22,74%) дават 

отговори с почти еднаква относителна стойност. Не мотат да отговорят 11,66% /Фигура № 24 /. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 24 

Информирани ли са респондентите дали е използван референдума за утвърждаване на 

демократични конституции в някои държави по света. 
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Запитани дали смяната на политическата система след 1989 г. у нас стана чрез 

референдум, анкетираните лица показват голяма осведоменост, като заявяват че не е станала 

чрез референдум (62,21%). Някои от тях (19,12%) допускат, че това е станало чрез референдум, 

а почти една пета от тях (17,17%) не си спомнят. Незначителна част (1,50%) от запитаните не 

могат да отговорят /Фигура № 25/. 

 

Фигура № 25 

Смяната на политическата система след 1989 г. у нас дали стана чрез референдум 

 

 
 

На въпроса: Утвърдена ли беше Конституцията на Република България от 1991 г. 

чрез референдум? – Повече от половината запитани (62,00%) отговарят категорично, че не е 

утвърдена по този начин. Немалка част от тях (15,86%) обаче потвърждават, че това е станало 

чрез референдум. Почти същата относителна стойност имат и отговорите на тези (15,23%), 

които не си спомнят как е станало това. Налице са и група от отговори на респонденти (6,91%), 

които не могат да отговорят /Фигура № 26/. 

 

 

 

Фигура № 26 

Утвърдена ли беше Конституцията на Република България от 1991 г. чрез 

референдум 
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  Едно от питанията към респондентите е одобрено от народа чрез референдум ли е 

членството на България в НАТО. Очевидно преобладаващата част от тях (65,33%) са наясно, 

че то не беше одобрено чрез референдум, а много малка част смятат, че присъединяването е 

одобрено (5,65%). Откровено споделят, че не си спомнят една пета от запитаните (23,90%). С 

малка относителна стойност са отговорите на тези, които не могат да отговорят  (5,12%) 

/Фигура №27/. 

 

Фигура № 27 

Одобрено от народа чрез референдум ли е членството на България в НАТО 

 

 
   

Тъй като става въпрос за отдаване на суверенитет, особено важно бе за изследователя да 

разбере от респондентите дали, според тях, е одобрено от народа чрез референдум 

присъединяването на България към Европейския съюз. Две трети от тях (72,12%) убедено 

отговарят, че не беше одобрено чрез референдум, а малка част (3,19%) заблудили се смятат, че 

членството в ЕС е одобрено чрез референдум. Около една пета от запитаните споделят, че не си 

помнят. А малко над един процент от тях (1,45%) не могат да отговорят /Фигура № 28/ 

Фигура № 28 

Одобрено от народа чрез референдум присъединяването на България към Европейския 

съюз. 
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Следващите въпроси в анкетата са свързани с това, доколко респондентите и техните 

близки са участвали в национални или местни референдуми.  

Първият въпрос от поредицата е: Вие, лично в колко национални референдума след 

1989 г. взехте участие? Най-много от запитаните са участвали в един референдум (53,50%). Но 

не малко – една пета от тях са участвали в два референдума (22,13%). Почти еднакви са 

относителните стойности на тези, които декларират, че са участвали в три референдума 

(12,43%) и тези, които не са участвали в нито един (11,94%) /Фигура № 29/. 

 

Фигура № 29 

В колко национални референдума след 1989 г. са взели участие респонедентите 
 

 
  

 Анкетираните лица дават следната оценка за успешност, която дават на референдумите, 

в които са участвали: Слаба (27,43%); Задоволителна  (40,29%); Добра (20,23%); Много добра 

(12,05%); Отлична  (0%); Не мога да отговоря (0%) /Фигура № 30/. 

Фигура № 30 

Оценка на респондентите за референдумите, в които са участвали 
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Дали гарантира консенсус в обществото референдума е следващият въпрос, на който 

следва да отговорят респондентите. Около една пета от тях заявяват, че винаги гарантира 

(23,66%), но най-голям е относителния дял на тези, които заявяват, че не винаги гарантира 

(38,15%). Немалко са тези, които смятат, че са възможни конфликти в обществото след 

референдума (33,52%). Не могат да отговорят на поставения въпрос -4,67% /Фигура № 31/. 

 

Фигура № 31 

Гарантира ли консенсус в обществото референдума 

 

 
 

  При възможност да дадат повече от един отговор респондентите следваше да дадат 

отговор дали, според тях, проведените след 1989 г. референдуми постигнаха консенсус. 

Това, че не са постигнали консенсус заявяват повече от половината от тях (54,70%). Но почти 

половината запитани смятат, че са се усилили конфликтите в обществото по поставените 

въпроси (49,23%). А много малка част от тях не могат да отговорят (3,23%) /Фигура № 32/. 

   

 

 

 

 

 

 

Фигура № 32 

Дали проведените след 1989 г. референдуми постигнаха консенсус 
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Оттук нататък следват три въпроса които търсят отговор дали респондентите са 

участвали в трите референдума, проведени в България, след 1989 г. 

В референдума „за“ или „против“ развитието на ядрената енергия в България? 

/“За“ или „против“ АЕЦ Белене/ са участвали около една пета от анкетираните лица (20,75%). 

Повече от тях са тези, които не са участвали (35,55%). Но най-много респондентите (36,75%), 

които не са се чувствали достатъчно информирани за да участват. Има и такива 6,95% (), които 

не могат да отговорят /Фигура № 33/. 

 

Фигура № 33 

Участие на респондентите в референдума „за“ или „против“ развитието на 

ядрената енергия в България 

 

 
 

 

В референдума за електронното гласуване /Референдум иницииран от президент 

Росен Плевнелиев/ не са участвали около една трета от запитаните лица (35,21%), а са 

участвали доста по-малко от тях (28,55%). Най-голяма е относителната стойност на 

отговорилите, че не са се чувствали достатъчно информирани за да участват (38,06%). Много 

малко са тези (2,64%), които не могат или не желаят да отговорят /Фигура № 34/.   

 

Фигура № 34 

Участие на респондентите в референдума за електронното гласуване 
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  В референдума иницииран от Шоуто на Слави Трифонов са участвали 

преобладаващата част от респондентите (38,55%), а не са участвали значително по-малка част 

от тях (29,02%). Около една трета от запитаните не са се чувствали достатъчно информирани за 

да участват в референдума (32,43%). Няма такива, които не могат да отговорят на този въпрос 

(0%) /Фигура № 35/. 

 

Фигура № 35 

Участие на респондентите референдума иницииран от Шоуто на Слави Трифонов 
 

 
 

   

Дали респондентите са участвали в провеждането на местен референдум е 

следващото питане към тях. Много голяма част от тях са участвали един път в провеждането на 

местен референдум (65,23%), в два около една десета от тях (11,56%), в три – нито един (0%). 

Близо една пета от запитаните не са участвали в нито един референдум (23,21%). Няма такива 

(0%), които да не могат да отговорят на този въпрос /Фигура № 36 /. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фигура № 36 

Участвали ли са респондентите в провеждането на местен референдум 
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Имат ли респондентите приятели и близки, за които знаят, че са участвали в 

национални референдуми е следващото питане към анкетираните лица. Най-много се тези от 

тях (41,3%), които потвърждават, че имат повече от трима такива приятели и близки. Тези, 

които имат двама (20,09%) и тези, които имат по трима (18,06% ) дават почти еднакви 

относителни стойности. Много малко – под една десета част са тези от тях, които нямат въобще 

такива приятели и близки (9,01%). Няма такива (0%), които да не могат да дадат отговор на 

зададения въпрос /Фигура № 37 /. 

 

Фигура № 37 

Имат ли респондентите приятели и близки,  

които   са участвали в национални референдуми 
 

 
  

Въпросът за участие на приятели и близки се повтаря, на за участвали в местни 

референдуми. Отговорите на тези, които имат по един близък (22,80%), на тези, които имат 

двама близки (21,34%) и тези, които имат по трима близки (21,85%) са изключително близки по 

стойности. До тях се доближават и отговорите на тези, които смятат, че имат повече от трима 

близки (23,01%), участвали в местни референдуми. Около една десета (11,00%) от запитаните 

нямат такива приятели и близки /Фигура № 38/. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 38 

Знаят ли респондентите дали техни приятели и близки са участвали в местни 

референдуми 
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Голяма част – две трети от запитаните смятат, че националните референдуми са 

необходими като коректив на политиките, които провежда политическият елит (72,08%). 

Само десет пъти по-малко заявяват, че не са необходими референдуми като коректив на 

политиките, които провежда политическия елит (7,21%). Приблизително толкова са и тези, 

които намират, че гражданството не следва да се противопоставя на политиките, които 

провежда политическия елит (7,13%). Тези, които не могат до отговорят също са 

приблизително една десета от отговорилите (12,98%) /Фигура № 39/. 

 

Фигура № 39 

Необходими ли са националните референдуми като коректив на политиките, които 

провежда политическият елит 

 

 
 

Също така преобладаващата част от запитаните смятат, че референдуми трябва да се 

провеждат срещу абсолютизиращата се власт на институциите (65,24%). Не смятат, че 

референдуми трябва да се провеждат срещу абсолютизиращата се власт на институциитеса 

около една десета от запитаните (10,06%). Но една пета от тях (20,12%) заявяват, че 

институциите следва да се реформират не чрез референдуми, а под натиска на гражданското 

общество. Не могат да формулират своя отговор и поради това не отговарят са малка част 

(4,58%) от анкетираните /Фигура № 40/. 

 

Фигура № 40 

Трябва ли да се провеждат референдуми срещу абсолютизиращата се власт на 

институциите 
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В светлината на изложеното съдържание на статията  могат да се формулират 

следните 

  

ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ: 

 

А. По отношение на общата картина „за“ или „против референдума  

 

1. Демократичния процес в България през  последните тридесетина години се 

осъществяваше по метода на пробите и грешките, което доведе до формиране на едно 

ново мнозинство – продължаващо мнозинство, което споделя ценностите на 

демокрацията, но е разочаровано от начина, по който тя се осъществява. Хората са 

разочаровани от своето представителство във властта – “ … …всеобщото гласуване не 

винаги позволява гражданина да избере реално своите представители … ” както пише 

Раймон Арон [по 23, с.32]. След 1989 г. в България народът гласува доверие  

правителства с различен живот.  Но нито едно от тях не успя да проведе 

стабилизиране на държавата, да вдъхне кураж и сила на нацията по посока на 

извършващите се трансформации. По тази причина избирателите не считат, че 

изборите са тази демократична процедура, която води към желаната социална промяна. 

Ето защо тези, които не гласуват и тези, които имат намерение да не гласуват 

представляват една внушителна част от обществото ни. Нещо повече, желанието да се 

провежда политика на “твърдата ръка” като се ограничи демокрацията вече заема 

голяма част в мислите на хората.  

2. В този смисъл, наложителни са не само нови избори, а още по -ясно и по-

конкретно задаване параметрите на демократичния процес у нас пред обществото, като 

във всеки важен пункт отнасящ се до конституционните компетенции на народа да се 

проведат референдуми (или един полиреферендум с решаване на няколко въпроса ), на 

което продължаващото мнозинство се произнесе. Това би мобилизирало националната 

енергия и би дало увереност, че не само предизборно “Заедно можем повече!”, а че 

демокрацията е процес, който изисква взаимни усилия и отговорности както за 

малцинството, така и за мнозинството; че нито едното, нито другото  имат правото да 

си присвояват повече права, отколкото съдържа обществения договор.  

 

Б. По отношение резултатите от проведеното  

Социологическо изследване 

 

1. Потвърждава се Хипотеза 1, а именно: Сред българското гражданство е напълно познат 

референдума като политико-правен инструмент за регулиране на социални процеси. 
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2. Преобладаващата част от запитаните са наясно, че референдума е политико-правен 

инструмент на пряката демокрация; 

3. Гражданите са информирани, че държавата люлка на референдумите е Швейцария; 

4. Референдумът е власт, която се упражнява от гражданството, твърдят най-голяма част от 

респондентите; 

5. Анкетираните лица са абсолютно наясно, че суверенът на властта в държавата е 

гражданството; 

6. Значителна част от запитаните знаят, че референдуми са провеждани в България от 

началото на Третата българска държава до съвременността; 

7. В анкетното проучване две трети от запитаните  заявяват, че съществува законодателство в 

България по посока провеждане на референдуми, но не се прилага; 

8. За това, че е необходимо българските граждани да участват пряко в управлението на 

държавата чрез референдуми, пледират повече от половината запитани; 

9. Гражданите смятат, че референдуми следват да се провеждат в България при следните 

ситуации: при регулиране на социални процеси; при вземане на стратегически решения за 

държавата; при изясняване мнението на народа по особено важен за обществото въпрос; 

10. Информирани, че Конституцията на Република България допуска референдуми са около две 

трети от анкетираните лица; 

11. Запитаните в преобладаващата си част знаят, че националното ни законодателство допуска 

национални и местни референдуми; 

12. В недостатъчна степен анкетираните са информирани дали е използван референдума за: 

създаване на нови държави в света; за утвърждаване на демократични конституции в някои 

държави по света; 

13. Провокирани с въпросът дали смяната на политическата система след 1989 г. у нас стана 

чрез референдум, анкетираните лица показват голяма осведоменост, като заявяват че не е 

станала чрез референдум; 

14. По същия начин провокирани с въпроса: „Утвърдена ли беше Конституцията на Република 

България от 1991 г. чрез референдум?“ – повече от половината запитани отговарят 

категорично, че не е утвърдена по този начин; 

15. На зададените въпроси за неосъществени референдуми в България по посока 

присъединяването ни към НАТО и ЕС, по-голямата част от запитаните отговориха точно, че 

такива референдуми не са проведени; 

16. Относно личното им участие в реферерендуми запитаните дават информация, че са 

участвали най-малко по един път в национални и местни референдуми; 

17. На проведените референдуми респондентите дават преобладаващо задоволителна оценка; 

18. Респондентите са наясно, че референдумите не винаги  гарантират в обществото и твърде 

често се свързват с конфликти по поставените за гласуване въпроси. В тази посока те 

заявяват, че проведените след 1989 г. референдуми в България са усилили конфликтите в 

обществото по поставените въпроси; 

19. Относно участието на анкетираните лица в трите национални референдума 

20. В България може да се отбележи, че най-много са участвали в референдума иницииран от 

Шоуто на Слави Трифонов, по-малко са тези, които са взели участие в референдума за 

електронното гласуване и най-малко – в референдума за развитие на ядрената енергетика. 

21. И при трите референдума не са участвали значителен брой граждани, защото не са се 

чувствали достатъчно информирани; 

22. Две трети от запитаните смятат, че националните референдуми са необходими като 

коректив на политиките, които провежда политическият елит; 

23. Повече от половината от тях заявяват, че референдуми трябва да се провеждат срещу 

абсолютизиращата се власт на институциите. 
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