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Какви бяха медиите в предизборните кампании през 2014, 2015? 

“Медийната среда е деморализирана.”  (Георги Лозанов, председател на СЕМ) 

Медиите са платени.  Над 50% от бюджета за избори е за медии (ИРПС) 

Медиите не са свободни. (Google “медийна среда”) 



Медиите се морализират 
Изпълнение на задълженията по Изборен кодекс  
 

Задължения 
 

• Публикуване и депозиране  на оферта  - чл. 187, чл. 198 
от ИК; 

• Предоставяне на информация за сключените договори 
– чл. 180; 

• Обозначаване на платеното съдържание – чл. 179; 

• Предваритално заплащане на медийните услуги – чл. 
179, чл. 198; 

• Не разпространяване на анонимни материали с 
предизборна тематика – чл. 177; 

• Право на отговор – чл. 190, чл. 198; 

• Огласяване на данни от социологически изследвания, 
свързани с предизборната кампания – чл. 205; 

• Забрана за агитация в деня преди изборния и изборния 
ден – чл. 182, (4); 

• Депозиране на отчети за извършени медийни услуги по 
време на кампанията в Сметната палата – чл. 172, ал. 2. 

Защо да ги изпълняват? 
 
Защита на основни 
принципи на демокрацията: 
 
1. Равнопоставеност на 

кандидатите; 
2. Отговорност на медиите; 
3. Контрол от изборни 

комисии, граждани; 
4. Информиран избор; 
5. Публичност. 

“Медийната среда е деморализирана.”  (Георги Лозанов, председател на СЕМ) 



Спазване на ИК от ДМУ (медиите) 
• Евроизбори ‘2014 - запознаване с новото законодателство, апробиране на 

модели за изпълнение от ДМУ. Социална кампания на ГИСДИ, 
популяризиране на задълженията по ИК сред 200 доставчика на медийни 
услуги. 

• Парламентарни избори ‘2014 – международно наблюдение на изборите , вкл. 
медин мониторинг (мисия на OSSE), граждански контрол и наблюдение, 
повишаване на нормата за спазване на ИК. 100 сигнала от ГИСДИ. 

• Местни избори ‘2015 – установяване на култура за спазване на нормите на 
ИК от доставчиците. 

ДМУ привиква да публикува и депозира офертите си; обявява договорите; дава право 
на отговор; депозира отчети в Сметна палата. 

ДМУ опитва да сигнализира платеното съдържание.  

ДМУ търси как да агитира в предизборния и изборния ден.   

ДМУ не се старае да подписва предизборните материали – те са от партйините офиси.   

ДМУ се затруднява да отстои правото си да получи договорените суми за медийни 
услуги преди предоставянето на услугите.  

ДМУ има проблеми с огласяването на резултати от изследвания по време на 
кампанията. Креативна е в изборния ден, за да огласи текущи данни от екзит пол.  



Регулация на дейността на ДМУ 
в предизборна кампания 

• Евроизбори ‘2014 - запознаване с новото законодателство, апробиране на модели 
за регулиране на ДМУ от ЦИК, РИК. Пилотен проект за наблюдение и граждански 
контрол на дейността на ДМУ (изпълнение на задълженията по ИК) на ГИСДИ.  

• Парламентарни избори ‘2014 – международно наблюдение на изборите , вкл. 
медин мониторинг (мисия на OSSE), синхронизиране на регулаторните практики 
между ЦИК и РИК, участие и санкция на ВАС, граждански контрол и наблюдение, 
изработване на модел за контрол и регулиране на ДМУ. 100 сигнала от ГИСДИ. 

• Местни избори ‘2015 – установяване на култура за контрол и регулиране на ДМУ.  

Евроизбори ‘2014. Подадени 29 сигнала за нарушение на ИК от ДМУ до ЦИК и РИК (4 от 
ГИСДИ).  9 – без решение;   11 – установява нарушени; 9 – без уважение, неоснователна. 

Парламентарни 
избори ‘2014.    
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ЦИК 47 35 12 - 0 35 0 - - 

ЦИК 

жалби 
9 5 4 - 4 0 0 - 1 

РИК 41 31 10 - 9 2 2 3 15 

СЕМ 5 - - 1+4 - - - 

Общо 102 71 26 1+4 13 37 2 3 16 



Оптимизиране на регулицията на ДМУ  
в предизборна кампания 

(някои предложения) 

• Изравняване на статута и отговорностите на всички видове 
търговски  ДМУ.  

• Контрол и санкиониране на всички видове нарушения. 
• Изравняване на стандарите за рерулиране на ДМУ (ЦИК, Рик, 

ОИК) 
• Мониторинг на всички ДМУ. СЕМ наблюдава радоио и 

телевизия. Как се извършва наблюдение на доставчиците на 
печатни и онлайн медийни услуги?  

• Оптимизиране на административно процесуалния ред за 
оспорване при нарушаване на реда за провеждане на 
предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги 
(Акт от ЦИК – Наказателно постановление от Областен 
управител) 



Презентацията е въз основа на доклади на 
ГИСДИ Медиен мониторинг  

 
Изпълнител, 
възложител: 
ГИСДИ 

Финансиране: 
Доброволно участие  

Екип: 

Период на наблюдение:  
Нов Изборен кодекс ‘2014 
Евроизбори – 25.05.2014 
Избори за НС – 5.11.2014 
Местни избори – 25.10.2015 

Медиен мониторинг - извадка: 
Евризбори – 141 медии 
Избори за НС – 181 медии 
Местни избори – 30 нац. медии 
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