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Фондация „Медийна демокрация” (ФМД) и Медийната програма Югоизточна 
Европа на фондация „Конрад Аденауер” (ФКА) представят резултатите от 
мониторинга на българските медии за периода септември-октомври 2015 г. 
Фокусът е върху отразяването на кампаниите за местни избори и 
национален референдум. Анализът включва оценки на медийната среда, 
изготвени от екипа на Лабораторията за медиен мониторинг към ФМД. 
Основните тенденции в отделните зони на наблюдение включват: 
 
 
 
 
 
█ МЕДИЙНА КУЛТУРА И ПОЛИТИЧЕСКА ПУБЛИЧНОСТ 
 
Орлин  Сп асов   
 
 

 Медийната кампания за местни избори и за референдум възпроизведе познати 
още от 2011 г. моменти. И тогава едновременно се проведоха два вида 
гласуване – за президент и за местна власт. Също както при сегашните 
избори, бяха отчетени вяла кампания, липса на запомнящи се послания, 
ниско ниво на информиране на гласоподавателите, доминиране на медиите от 
Бойко Борисов (и тогава в ролята на министър-председател), организационни 
неуредици. Изобилието от прилики и отсъствието на позитивна промяна 
илюстрират неспособността на българската политическа система и на медиите 
да организират по-качествен изборен процес, да го ориентират в по-голяма 
степен към гражданите.  

 
 В медиите се проведе кампания, която бе насочена към обществото само 

формално. Излъчените от големите партии послания бяха клиширани, а 
разяснения за гласуването на референдума практически не се случиха. 
Медиите се оказаха по-заинтересовани от усвояването на средствата за 
политическа реклама, разпределяни от партиите, отколкото от осигуряването 
на сцена за пълноценни дебати между участниците в изборната надпревара. 
Партиите проведоха кампанията основно по места и с директни срещи, а 
средствата в медии бяха влагани по-скоро срещу очаквания за бъдещо 
благосклонно отношение към „инвеститора”.  

 
 На практика ролята на медиите в хода на изборите беше занижена, но и те 

сами насърчиха това. Липсата на баланс между чистото търсене на финансова 
изгода от изборния процес и обществената им мисия произведе два важни 
ефекта. Първо, допринесе за изместване на механизмите за формиране на 
мнение и на вот извън публично видимата сфера. Неслучайно контролираният 
вот се оказа толкова сериозен проблем за Избори 2015. И, второ, сведе 
ролята на медиите до демократичен декор на изборния процес.  

 
 Изборите и гласуването на референдума се проведоха в контекста на 

засилена употреба на език на омразата около бежанската криза, особено в 
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някои онлайн медии, в социалните мрежи и в таблоидите издания. 
Същевременно в хода на кампанията партиите не свързаха пряко местните 
проблеми с темата за бежанците (освен някои националистически формации). 
Нито една партия не зае открита позиция в подкрепа на мигрантите. Дори 
левицата се представи по-скоро в националистическа светлина, оставяйки без 
коментар ксенофобски позиции, изразени от някои от собствените й 
кандидати. По време на кампанията отсъстваше медиен дебат за отношението 
към бежанците. Практически всички партии се обявиха против тях, като 
разликата се сведе до употребата или неупотребата на език на омразата при 
огласяването на тази позиция. Отсъстваше израз на каквато и да била 
емпатия. Това отношение се есенциализира в политическия дискурс и в 
медиите, и започна да бъде приемано и налагано на общество като 
единствено възможното. Изборите не успяха да насърчат плурализма на 
мненията по тази важна тема.   

 
 Изборите и референдумът ясно показаха забележителен упадък на 

политическата естетика. Докато по време на някои от последните 
предизборни кампании все пак бяха демонстрирани по-съвременни подходи 
към политическата реклама и маркетинг, през 2015 г. стилът на публично 
представяне на редица участници в изборите регресира до познати от 
началото на прехода гротескни форми. По места много кандидати превърнаха 
политическата реклама във форма на художествена самодейност. Наивните, 
или направо глупави агитационни материали, използвани от някои партии, 
показаха и неспособността на редица PR и рекламни агенции да се справят с 
елементарни задачи. Съживено беше използването на хулиганския скандал за 
отчаяно привличане на медийно внимание. Подобни развития отразиха 
процеса на цялостен застой и дори на упадък на политическата и на 
медийната култура в страната. 

 
 

 
█ МЕДИЕН ДИСКУРС 
 
Тодор П .  Т одоров   
 
 

 Спадът на политическото напрежение в самия предизборен дискурс 
предизвика медиите да гравитират около екзотичното, куриозното и дори 
забавното. Прически (кандидатката от Гаганица), дрехи (хайдути, индианци) 
и поведенчески или психологични отклонения, както и културни девиации се 
превърнаха във фокус на медийното внимание. Рутинизация и битовизация 
също съпътстваха медийното поведение и език.  

 
 Свиването на политическите сюжети до мащаба на комерсиалната реклама се 

наложи като стандарт. Подмяната на политическия дебат и реторика постави 
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акцента върху противопоставянето на образи, битови послания и PR техники. 
Образите бяха „изгладени” и форматирани до мащаба на цветната 
илюстрация, билборда и телевизионната реклама за перилен препарат. 
Политическото заговори езика на рекламата: дизайн, краткост, оригиналност 
и универсалност на посланието преди всичко. Това доведе до стандартизация 
и баналност на рециклираните в такава среда съдържания. 

 
 Липсата на събитие в събитието, от медийна гледна точка, постави 

журналистите в ситуация на информационна скука, която обаче активира 
характерни за медийното поле тенденции. Така могат да се различат две 
класически посоки или профила, описващи най-вече телевизионната 
репрезентация. Те станаха най-ясно видими в изборната вечер: 

 
- Липсата на събитие накара частните, комерсиални телевизии да 

търсят любопитни и куриозни сюжети и истории, като този начин на 
представяне беше основна линия в Нова ТВ и bTV; 

 
- Обществената телевизия (БНТ) пък заложи на добре познати 

коментатори и други лица, абонирани за изборната телевизионна 
сцена, като така наложи отново на преден план фигурата на 
„анализаторите и социолозите”. Търсенето на трендове, 
статистическият ексхибиционизъм (постоянният прочит на 
статистики и инфографики) под съпровода на политически 
коментар беше основната линия тук. 

 
 Несъбитийността в телевизионната кампания, произтичаща от естеството на 

самите избори, беше допълнително подчертана от случая „Волен“, който за 
разлика от изборите се превърна в медийно събитие. Същото важи и за 
бедствената ситуация в „Арена Армеец”. Тоест някакви други събития 
запълниха медийния вакуум, произведен от изборите.  

 
 Избори 2015, гледани откъм медиите, се явиха като събитие-без-хоризонт. 

Което в медийния контекст не произвежда траен сюжет, а влиза в регистъра 
на новини от типа „Куче закла човек” или „Гол мъж излезе на Цариградско”. 
Само че без сензацията. Което значи банално и затворено в себе си 
съдържание, козметичен продукт. Ако не беше задължаващата му 
политическа значимост, нямаше да е ясен мотивът да се появи на медийната 
повърхност.     
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█ РАДИО 
 
Снежана  П оп ова   
 
 

 Радиото остана търсен посредник за предизборни политически послания. 
Традиционно предпочетени бяха информационните радиостанции, с 
предимство за Дарик радио, което е излъчило призиви на над 30 партии, 
коалиции и инициативни комитети и е привлякло над 200 000 лева – почти 
колкото водещата по рейтинг национална телевизия bTV. 

 
 Информационните радиостанции с добре развити регионални мрежи, 

осигуряващи потребните за местния вот целеви аудитории, отговориха на 
интереса на политическите формации с гъвкави пакети за обща и регионална 
реклама (Радио Фокус). Софийското радио К2 привлече предизборна реклама 
със самия си формàт на политическо радио – арена за основните претенденти 
и обръщения.  

 
 Като обект на по-строга регулация, общественото радио с националните и 

регионалните си програми не даде поводи да бъде упреквано в лансиране на 
определени политически структури и кандидати. Колкото и внимателно да 
работи обаче, БНР винаги е интересно за управляващите с възможностите си 
да дава излаз на произвежданите преди избори „добри новини“. Иначе 
политическите формации предпочитаха да ползват обществените 
радиопрограми за предизборни хроники, клипове и безплатни диспути.  

 
 Забеляза се склонност на политически формации да припознаят като 

подходящ разпространител на посланията си цяла група радиостанции с 
различни музикални формати и аудитории. Такъв беше случаят с 
радиостанциите от Комюникорп Груп, които са сключили договори (без Сити, 
което няма договори) с много разнообразен, но сходен по състава си кръг от 
политически сили.  

 
 Същевременно радиостанциите, излъчващи синхронно телевизионни програми 

(България он Ер, bTV), не бяха обект на политически интерес, за разлика от 
съответните телевизии, макар да предлагаха варианти за комбинирана 
реклама.  

 
 Запазиха се утвърдените от десетилетия форми на предизборни 

радиопослания – клипове, хроники и диспути. В предложенията и тарифите 
си определени радиостанции разшириха асортимента на предлаганата 
жанрова реклама, но може да се каже, че политическите формации не ги 
поощриха в това. 
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 Референдумът за електронното гласуване послужи на политици и кандидати 
за местната власт в собствените им послания. Преобладаващата позиция „за” 
в предизборните обръщения на най-различни политически сили бе нещо като 
кампания, развиваща се паралелно на официалната кампанията за 
референдума.  

 
 

█ ОНЛАЙН МЕДИИ И НОВИНАРСКИ САЙТОВЕ 
 
Герг ан а Куцева 
 
 

 Ако местните избори в България през 2015 г. бъдат изобщо запомнени с нещо, 
то ще е с внушаването на безалтернативност: отсъствие на ясни програми, 
липса на компетентни кандидати, посредствено проведена кампания и 
следизборни неуредици. Но най-вече те ще бъдат запомнени с фрийк шоуто, 
за което допринесе всяка от политическите сили. 

 
 В менюто на едномесечната кампания медиите ни сервираха от кандидати с 

причудливи прически и нелеп имидж до такива със съмнително поведение и 
криминални прояви. Всички бяха добросъвестно събрани в поредица "Изборни 
дебили 2015" във Фейсбук профила на Теодор Михайлов. Образът на 
ексцентричността беше доведен до крайност от скандалните соло акции на 
лидера на политическа партия и действащ депутат в сградата на автономна 
учебна институция. Безчинствата му бяха старателно и широко отразени, 
изцяло пренебрегвайки важните събития в дневния ред на обществото.  

 
 В България политиката отстъпи от идеологията в полза на образа, доведен до 

кич. Опасен кич, в който Прокуратурата се оказа един от запомнящите се 
предизборни герои с над 1/10 от публикациите на изборна тематика за 
периода 25 септември – 31 октомври 2015 г. В опасна тенденция се превръща 
нарастващото присъствие на кандидати за кметове и общински съветници с 
криминални досиета или обект на разследване в последните години. По време 
на кампанията главният прокурор Сотир Цацаров поиска временните 
имунитети на деветима кандидати за кметове и общински съветници, сред 
които кандидатът за общински съветник от ДПС в Самоков Трайчо Василев, 
кандидатът за общински съветник в Плевен Борислав Георгиев, кандидат-
кметът на с. Узунджово Деян Ванчев, кандидатът за кмет на Русе и за 
общински съветник на Национална републиканска партия Венцислав Ангелов-
Чикагото, кандидатът за общински съветник на община Левски Христо 
Младенов и др. 

 
 Кампанията започна със сценичен скандал  от страна на ДПС: беше открита с 

патриотичната песен за Райна Княгиня "Кой уши байряка", изпята на турски 
език. Видеото, качено в социалните мрежи, разбуни онлайн пространството, 
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което пък беше удобно използвано от лидера на партията да излъчи своите 
послания в праймтайма. 

 
 Отразяването на атаката срещу интернет страниците на Централната 

избирателна комисия (ЦИК), на служба ГРАО, на МВР, на външно 
министерство и на други институции на втория тур остави напълно 
погрешното впечатление, че са били хакнати. Тоест, че някой е проникнал до 
информацията на компютрите, на които са инсталирани, компрометирайки 
сигурността на данните. На практика атаките засегнаха само достъпа до 
съответните сайтове. Медиите не направиха никакъв опит с компетентна 
информация и сериозно разследване на въпросния онлайн инцидент да се 
противопоставят на противниците на електронния вот, очевидно целящи да 
илюстрират неговата ненадежност чрез акцията. И все пак около 71% от 
участвалите във вота казаха „да” на електронното гласуване, въпреки 
абдикацията на парламентарно представените партии от информационна 
кампания за референдума и почти липсващата информация в медиите за 
смисъла, предимствата и недостатъците на двата възможни отговора. 

 
 В седмицата след първия тур доведеният до абсурд хаос в организацията на 

поредните избори беше едно от най-широко отразените и коментирани 
събития, почти наравно с изборните резултати. Нелепото шоу с т. нар. 
„заложническа криза“ при приемането на изборните протоколи в зала „Арена 
Армеец“ беше гарнирано с още редица неуредици като неправилно отчетени 
преференции в изборните протоколи, изключително високия процент 
невалидни бюлетини, разминаването между преброените резултати на място и 
отразените числа в протоколите, достъпни в интернет и разпространявани в 
социалните мрежи. 

 
 Безпринципните политически договорки и вкореняването на политическото 

статукво изкараха на показ връзката между политика и бизнес. Вместо 
алтернативни стратегии за местно развитие, медиите информираха за планове 
за преразпределяне на достъпа до европейските фондове. Вместо фокус 
върху отговорността на политиците пред гражданите, бяха натрапени цинизъм 
и усещане за предрешеност на резултатите. В крайна сметка партиите успяха 
да редуцират съзнателно интереса към референдума, да ограничат 
периферния вот и да си гарантират слабия интерес на избирателите чрез една 
приглушена медийна кампания, в която очевидно бе нежелано методите на 
„убеждаване” и „впримчване” на избирателите да се изваждат на показ. 
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█  ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИИ 
 
Силви я Петрова 
 
 

 Една от най-ясно видимите характеристики на кампанията за местни избори 
2015 беше фокусирането на общественото внимание не върху изявите на 
кандидатите в традиционните медии (радио, телевизия, периодичен печат), а 
върху предизборните плакати. Именно тази (смятана често за отживяла и 
неефективна) форма на агитация беше основен инструмент в полето на 
лайфстайла. От една страна, причина за това може да е станалата вече 
перманентна умора от традиционния формат на предизборните кампании и 
изхабените техники за въздействие. От друга, социалните мрежи активно се 
насочиха към възпроизводство на този тип послания, като по този начин ги 
поставиха в ценъра на медийния и обществения интерес.  

 
 Акцентът върху външния вид на кандидатите и този път се оказа по-

централна тема от партийната принадлежност, идейните послания и 
обещанията им. Новост беше по-скоро  изведената до крайност 
екстравагантност, причудливост и, като цяло, „ненормалност” на лайфстайла 
им. Ако в предишни кампании лайфстайл медиите бяха желана територия за 
изява на политиците и съответно конструираха по-„лъскав” имидж (стилни 
фотографии, добре подбрани тоалети, елегантни маниери), сега битката за 
вниманието на избирателите премина на по-ниски нива – акцентът беше 
върху неестетичния гротесков външен вид. В този план границите между 
развлекателното, информативното и политическото се размиха до краен 
предел. В центъра на медийния и обществения интерес попадаха именно 
хората, които изглеждаха най-неподходящи за публичното пространство. 
Политическото се оказа уродливо, неграмотно, в най-добрия случай просто 
смешно. Медиите заеха ироничния и саркастичен тон, подет от социалните 
мрежи, и го превърнаха в господстваща реторика за предизборната кампания. 
В този смисъл най-голям шанс за медийно отразяване имаха кандидатите, 
които най-успешно шокираха и забавляваха с външния си вид аудиторията. 
За пореден път традиционните медии следваха моделите, зададени от 
социалните мрежи. 
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 Още един аспект в този план беше големият брой кандидати, които не са 

политически фигури и нямат политически опит (певици, ветроходец, участник 
в „Биг брадър”, футболен съдия и т.н.). Някои от партиите (Движение 21) 
изрично уточняваха, че залагат на лица от други сфери. По този начин 
политическото като че направи опит да се разграничи от самото себе си, да 
спечели позиции чрез самоотричането си – което е продължение и развитие 
на започналите отдавна процеси на девалвация и спадане на доверието.  

 
 

                
 
 
 Могат да се откроят три основни тенденции в медийния лайфстайл на 

кандидатите за кметове и общински съветници: 1) ретро визия – образи, 
които навяват носталгия по „доброто старо време” с прическите, облеклото и 
цялостното си излъчване („соц„, „мутренски” и пр. имидж); 2) визия с 
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подчертани националистически елементи (носии, пасторални природни 
пейзажи, „традиционни” за България дейности като напр. варене на ракия и 
т.н.); 3) екзотично-комична визия, конструирана с цел да развлича 
аудиторията (напр. Стоян Тончев – убиец на октопод; Мария Календерова – 
„облечена” в гледки от София). Политиката се разтвори в популярни теми, 
задавани от масовата култура, а функцията на политическите фигури беше 
сведена до предизвикване на краткотрайни емоции у избирателите. Липсваха 
публични дебати и разумни, явно формулирани аргументи, кампанията беше 
центрирана главно около негативните чувства, събуждани от образите на 
кандидатите за кметове и общински съветници.  

 

 
 

 
 
 

 Въпреки засилената „ретро” и носталгична тенденция в кампанията, имаше и 
партии, които залагаха на новите технологии в конструирането на имиджа си 
(ГЕРБ пусна приложения за Android и Google+, които предаваха новини за 
кампанията в реално време; Коалиция „Обединени за Кресна” 
разпространявaха рекламни материали с QR код). Тези опити обаче останаха 
без внимание от страна на социалните мрежи (към чиито потребители бяха 
насочени), което е още една индикация за предпочитанията към комичното и 
гротескното при отразяване на предизборната кампания. Това, от своя страна, 
е още един симптом за плътното прилепване между политика и развлечение, 
като развлечението остана позиционирано в най-ниските етажи на културата. 
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█ ЖЪЛТА ПРЕСА  
 
Николета Даскалова 
 
 

 Жълто и политическо: оценъчен тон на кампанията. И през есента на 
2015 г. седмичната жълта преса продължи да излага на страниците си 
селекция от герои и сюжети от политическия живот на страната (наблюдавани 
са изданията „Галерия”, „Уикенд” и „Шоу”). Вклинени в тематичната 
еклектика от пикантно, скандално, популярно, битово, телесно, криминално и 
забавно, сериозните обществено-политически акценти бяха поднасяни с жест 
на подсилена оценъчност и хиперболизирана категоричност. С тези типични 
за жанра прийоми и на фона на оголената откъм дискусии и послания 
кампания пред жълтата журналистика се отвори широко поле за насаждане на 
политически емоции.  

 
 Под шапката на негативните внушения. Сред наблюдаваните седмичници 

най-силен афинитет към политическите теми демонстрира в. „Галерия”. 
Изданието постави политическото на най-видима позиция, отдели му най-
голям относителен обем от съдържанието си и спомена най-голям брой 
политически субекти в материалите си. Вестник „Шоу” насочи внимание към 
два пъти по-малък брой лица от кръга на политиката (фиг. 1). Независимо от 
това дали политическите герои бяха в центъра или в периферията на жълтия 
дневен ред, водеща тенденция и за трите седмичника бе преобладаващото 
поднасяне на послания в плана на негативното. Дискредитиращият контекст и 
неодобрителното отношение рамкираха медийните образи на над 50% от 
споменатите политически фигури (фиг. 2). Обект на осъдително заклеймяване 
бяха: основните партии и политическата класа като цяло; бивши и настоящи 
представители на властта, които не се състезаваха за електорална подкрепа 
(устойчив общ антигерой продължава да бъде например Иван Костов); 
конкретни участници в надпреварата за местна власт.  
 

 Широк обстрел в аванс. Встрани от пряката предизборна агитация, но в 
центъра на жълтия политически „ангажимент” беше дискредитирането на 
лица в плана на техни нови или очаквани позиции. Така например 
предполагаемите политически апетити на телевизионния водещ Слави 
Трифонов бяха посрещнати със залп от послания, внушаващи изчерпаност, 
депресивност и цялостна немощ на шоумена („Уикенд”). Кристалина 
Георгиева пък беше маркирана с петното ДС във връзка с евентуалната й 
кандидатура за председател на ООН („Галерия”). Възможното участие на 
Радан Кънев в изборите за президент следващата годината беше 
предварително окарикатурено. Презедентската номинация на Филип 
Димитров за конституционен съдия също беше обект на принизяване. 
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Брой политически субекти, споменати в публикации в хода на кампанията 
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Галерия

Уикенд

Шоу

 
 

Фигура 1. Данните са за периодите: 22.09–03.11.2015 („Галерия”), 26.09–06.11.2015 
(„Уикенд”), 23.09–03.11.2015 („Шоу”). 

 
 

13% 57% 30%

20% 51% 29%

8% 69% 23%Галерия

Уикенд

Шоу

Изразено отношение към политическите фигури

позитивно отношение
негативно отношение
друго (комбинирано, двусмислено)  

Фигура 2. Данните са в проценти, изчислени на брой политически фигури – обекти на 
изразено отношение, и се отнасят за периодите: 22.09–03.11.2015 („Галерия”), 26.09–
06.11.2015 („Уикенд”), 23.09–03.11.2015 („Шоу”). 
 
 

 Вотът за София: фаворити по поръчка, консенсусен антигерой. В 
контекста на доминиращия негативен тон Реформаторският блок изпъкна като 
формацията, която акумулира най-плътно отрицание на страниците на 
„Галерия” (и всъщност на полето на таблоидите като цяло). „Уикенд” пък 
прояви постоянство, макар и не особена интензивност, в придаването на 
подигравателно-негативен ореол на БСП. Неодобрението на „Шоу” към 
партиите остана разпръснато, без значими конкретни натрупвания. На този 
фон „Галерия” и „Уикенд” излязоха със свои фаворити в кметската 
надпревара за София. „Уикенд” подчерта симпатиите си към досегашния и 
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вече преизбран градоначалник от ГЕРБ Йорданка Фандъкова. „Галерия” беше 
постоянен в кампанията си по напомпване на имиджа на Мария Календерска 
от ББЦ. Седмичникът усърдно се опитваше да конструира образ на 
Календерска като единствена алтернатива на Фандъкова (включително с 
референции към „тайно социологическо проучване, изготвено от сериозна 
агенция”, предвещаващо балотаж между дамите от ГЕРБ и ББЦ). Двете 
издания се обединиха в остротата си срещу кандидатурата на Георги Кадиев, 
консесусно разобличен в семейно забогатяване от обществени поръчки – 
медийна стратегия, която може да бъде тълкувана като задочна подкрепа на 
иначе почти невидимия кандидат на БСП Михаил Мирчев. Въпреки че имаше 
редовно присъствие на страниците на „Галерия” като колумнист и агитатор на 
националистически възгледи, кандидатът на ВМРО Ангел Джамбазки не се 
изяви с открита агитация за себе си. 

 

Избори 2015: герои и антигерои 
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Фигура 3. Данните са в брой публикации за периодите: 22.09–03.11.2015 („Галерия”), 
26.09–06.11.2015 („Уикенд”), 23.09–03.11.2015 („Шоу”). 

 
 
 Битки по места: избирателно и сериозно. Агитацията по очерняне или 

защита на отделни кандидати по места се разгърна още в началото на 
септември, преди официалния старт на кампанията. Радарът на седмичниците 
демонстрира неаргументирана географска селективност и засече кандидати от 
населени места като Видин, Кранево, Пловдив, Стара Загора, Троян, 
Ивайловград. Резонно място на жълтите страници намериха хитови персонажи 
като кандидат-кмета на БСП от с. Гаганица Антоанета Лазарова, прочула се 
със своята екстравагантна прическа, и първоначално издигнатия в листата за 
общински съветник на ДПС в Самоков Трайчо Василев – Пиже, известен в 
криминална светлина. Прави впечатление обаче, че въпросните персони 
провокираха много повече внимание и любопитство в мейнстрийм медиите, 
отколкото в средата на булевардната преса, което затвърди тенденцията на 
двупосочно размиване на границите между жълто и сериозно.  
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 Липса на официална политическа реклама. На фона на публикации, 

стоящи съдържателно повече в жанра на политическия ПР, отколкото на 
независимата журналистика, жълтите седмичници не афишираха официална 
предизборна реклама. Изключение направи единичен случай на рекламно 
каре на Мария Календерска в „Галерия” непосредствено преди датата на 
изборите. 

 
 За референдума: нищо или лошо. Темата за референдума за електронно 

гласуване остана в дълбока сянка. Завесата беше частично повдигната в 
отделни интервюта с хора от шоубизнеса, за да се спомене, че референдумът 
е маловажен, както и в единствения нарочен материал в хода на кампанията 
– „Електронното гласуване = цигански вот на промоция” (Александър Симов, 
„Галерия”).  

 
 Бонус: специалните герои. Като допълнителен фон на политическите 

страсти през периода се очерта нееднозначното отношение на изданията към 
две „специални” фигури – Бойко Борисов и Волен Сидеров. Ако в предишни 
години Борисов беше обект на крайни реакции – митологизиране или 
сатанизиране – то общият тон към премиера вече е много по-умерен и 
цялостно по-трудно уловим. Борисов вече не е акцент сам по себе, но той е 
признат (директно или между редовете) като неизбежен политически фактор 
и инстанция с незаобиколима тежест. Най-топъл в отношението си към 
премиера през последните месеци беше в. „Уикенд”. Много по-бурни реакции 
предизвика „беловласият националист” Волен Сидеров. Лидерът на „Атака” 
добави нови, звездни щрихи в образа си, предизвикващи жълто любопитство 
и одобрение (баща, модна икона, джентълмен с жените). Впоследствие обаче 
предизборните и следизборните му акции на ул. Раковски и в НАТФИЗ 
предизвикаха двусмислена реакция – на възмущение, но и на желано и 
поддържано от жълтата преса скандализиране. Като цяло, таблоидната преса 
остана постоянна в своята конюнктурна заинтересованост – едновременно 
политическа и рейтингова. 

 
 
 
█ ПОЛИТИЧЕСКА БЛОГОСФЕРА И ТУИТЪР 
 
Марин а Ки рова 
 
 

 Политически елиминации. В сравнение с предишни предизборни кампании, 
за първи път по време на изборите за местна власт през 2015 г. 
наблюдавахме почти пълна липса на коментари за конкретни личности и 
партии, както и на дискусии за платформи и политики в гражданските блогове 
и в микроблогинг платформата Туитър. Единствено Бойко Борисов в известна 
степен обираше негативизма в обществените настроения. Със своите изяви в 
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НАТФИЗ в края на кампанията Волен Сидеров успя да привлече интереса към 
себе си и да се превърне в антигероя на местните избори. Но като цяло 
блогърите, които обикновено изразяват конкретни политически про- и анти- 
позиции, този път проявиха  видимо по-слаба активност, граничеща с 
политическа апатия. Традиционно критикуваните БСП и ДПС почти не бяха 
споменавани. Дори и имената на кандидатите за кмет на столицата 
присъстваха в гражданските медии изключително рядко. 

 

 
Източник: http://ruslan-yordanov.blogspot.bg/2015/10/blog-post_28.html 

 
 
 А ти знаеш ли за референдума? Отчетлив интерес в блогосферата обаче 

предизвика референдумът за електронното гласуване. Много блогъри 
публикуваха коментари и анализи за ползите и рисковете от електронния вот 
и в преобладаващата си част подкрепиха гласуването с „да” на референдума. 
Сериозни критики бяха насочени към нулевата информационна кампания, 
проведена от управляващите, както и към секционните комисии, чиито 
действия по време на гласуването често бяха определяни като саботаж на 
референдума (например на много места членовете на комисиите не са 
предоставяли бюлетини за гласуване на референдума или са ги давали само 
при изрична молба на гражданите).   

 

 
 
 С манипулации към „Член първи”. „ГЕРБ прави избори. Алеко, къде си” – 

този туит е показателен за обществените оценки в блогосферата и в Туитър 
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по отношение на качеството на провеждане на местните избори. В 
гражданските медии избухна масирано възмущение от „заложническата 
криза” в зала „Арена Армеец”, лошата организация и грешките в протоколите. 
Гражданите директно обвиниха ГЕРБ във фалшифициране на изборните 
резултати. Победите на партията бяха посрещнати с негативизъм и ирония. 
ГЕРБ беше обявена за „новото БКП“ и „партия-мастодонт”, а Бойко Борисов – 
за „кандидат-диктатор”. 

 

  

 
 
 

 Бежански вълнения. Темата за бежанците провокира силен блогърски 
интерес и в началото на кампанията до голяма степен конкурираше 
постовете, посветени на изборите. Други дискутирани теми не успяха да се 
отличат на общия фон.  

 

 Тихо, да не ни чуят. Политиците проявиха слаба активност по темата за 
изборите в своите блогове и профили в Туитър. Дори и традиционно активни 
политици-блогъри като Ивайло Калфин, Томислав Дончев, Радан Кънев, 
Надежда Нейнски,  Борислав Цеков не се фокусираха върху изборите. Сред 
участниците в изборните листи имаше малко по-силно оживление, но нивото 
на ангажираност остана значително по-ниско в сравнение с предишни 
кампании. Петимата водещи кандидати за кмет на София не използваха 
напълно потенциала на блогосферата и на Туитър. Единствено кандидатът на 
БСП проф. Михаил Мирчев частично се открои по необичаен начин чрез 
постинги в Туитър, препращащи към негови поетични прочити на 
политическата ситуация, публикувани във Фейсбук.  

 
 
 
█ ФЕЙСБУК 
 
Ели  Александрова 
 
 

 Във Фейсбук кампанията за местни избори 2015 протече по-скоро под 
формата на комедиен спектакъл, отколкото като подготовка за сериозно 
политическо събитие.  Провокативни визии и оригинални послания на 
ексцентрични кандидати бяха най-често споделяното съдържание по темата в 
мрежата. В сравнение с водещите претенденти за кметове на големи градове, 
далеч по-популярни в онлайн пространството се оказаха екстравагантни 
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непознати лица като напр. кандидатката за кмет на с. Гаганица Антоанета 
Лазарова, чиято нестандартна прическа провокира многобройни споделяния и 
коментари. Забавлението като основна функция на социалните мрежи повече 
от всякога доминираше комуникацията на тема местни избори 2015 във 
Фейсбук. 

 

 
Пост на страницата Гласувам за България, която има над 240 хиляди 
харесвания във Фейсбук 

 
 
 
 На фона на липсващото или преобладаващо несериозно отношение към 

кампанията и кандидатите за местни избори, референдумът за електронно 
гласуване предизвика далеч по-задълбочени анализи и дискусии в онлайн 
пространството. Ангажираността на потребителите с въпроса за референдума 
контрастираше с предимно ироничната перспектива към темата за местния 
вот. 

 
 След недоволството от изпълнената на турски език българска патриотична 

песен при откриването на предизборната кампания на ДПС, единственото 
политическо събитие, което предизвика съществен отзвук в социалните 
мрежи около изборите, бяха проявите и последвалата полемика за имунитета 
на лидера на АТАКА Волен Сидеров. Над 15 хиляди потребители на Фейсбук 
се присъединиха към събитието Да свалим дружно имунитета на „народния 
представител" Волен Сидеров, като многобройните постове по темата 
парадоксално се маркираха с хаштаг #ignorevolen. Политически ангажираните 
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виртуални общности призоваха към игнориране личността и действията на 
един търсещ внимание депутат. В противоречие със самите себе си и в 
синхрон със случващото се в традиционните медии, всъщност непрестанно 
говореха за него. 

 

 
Демонизираният образ на уж игнорирания, но всъщност най-обсъждан във Фейсбук 

антигерой Волен Сидеров 
 
 

 И при тази предизборна кампания се запази тенденцията към нарастваща 
популярност на социалните мрежи като средство за комуникация с 
избирателите и изграждане на положителен политически имидж сред 
прецизно таргетирана аудитория. При интерактивното общуване между 
политици и симпатизанти в мрежата, мнозинството кандидати ползваха 
спонсорирани постове с послания, снимки и рекламни клипове. Интересно 
ново явление около избори 2015 беше участието в изборните листи на 
кандидати като Иво Божков, чиято популярност се свързва предимно с 
активното им гражданско присъствие в социалните мрежи в ролята на 
политически активисти и анализатори. Фейсбук вече е не просто средство за 
комуникация между политици и избиратели. Мрежата започна да генерира 
новите лица на политическата сцена. 

 
 
 
█ ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА 
 
Владимир  Киси мдаров 
 

 Местният характер на изборите логично предполага агитация на местно ниво. 
Тази логика наложи и най-разпространените формати за отразяване на 
предизборната кампания. В предаването на БНТ „Гласовете на България” 
например видяхме ежедневни репортажи в платена форма, представящи 
политическите послания на партиите и предизборните им срещи със 
симпатизантите. Така предаването придоби информационно-агитационен 
характер. 
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 ГЕРБ отново се вгледа в себе си и своите постижения, като показа „видимите 
резултати”1 от управлението си в предизборен рекламен клип, озвучен с 
фоново послание на премиера и председател на партията Бойко Борисов. В 
рекламните материали на БСП присъстваше лозунгът „ЗА хората и общините 
справедливост и солидарност!”, с което партията запази традицията от 
миналогодишните избори да изразява подчертано морална позиция в 
политическата си агитация. 

 

                          

 

 Реформаторският блок имаше силно изразено рекламно присъствие, както в 
ефирните телевизии (БНТ, БТВ, НОВА), така и в интернет сайтовете 
Dnevnik.bg и Offnews.bg. По данни от мониторинга2 на Института за развитие 
на публичната среда Реформаторският блок е политическата сила с най-много 
изразходени средства за медии по време на кампанията за Местни избори 
2015. 

 

 Интернет рекламата бе активно използвана от отделните кандидати за 
личната им предизборна агитация. Кандидатите от Реформаторския блок бяха 

                                                
1 „Видими резултати за България” е девизът на кампанията на ГЕРБ. 
2 Окончателни резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни 
избори 2015 г., <http://openparliament.net/agenda/view-155>, посетен на 8.11.2015 г. 
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сред най-активните. Затвърди се значението на социалната мрежа Фейсбук 
като място за излагане на политическите позиции на участниците в 
предизборната надпревара. 

 Редом с агитацията за избор на местно управление вървеше и такава за 
гласуване на референдума с въпрос  „Подкрепяте ли да може да се гласува и 
дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и 
референдумите”. Партиите, коалициите, кандидатите и инициативните 
комитети, които агитираха „за” електронно гласуване (ДЕОС, ЕНП, ПП 
„Зелените”, ПП „Бургас”, Реформаторски блок,  ИК „Гласувай без граници”, 
ИК, представляван от Борислава Стоянова), най-често изтъкваха като 
предимство удобството, което то би осугурило за избирателите. Агитиращите 
„против” електронното гласуване (ПП „Движение за европейска интеграция”, 
ИК, представляван от Ивайло Петров) бяха септични за сигурността и тайната 
на електронния вот. 

 

 Възможността за гласуване с преференция на местните избори подтикна 
много кандидати към реклами тип „домашно производство”. Колоритните 
реклами идеи предизвикаха смях и оживление в социалните мрежи и 
придадоха на предизборната агитация карнавален привкус. Тотален хит в 
интернет стана клипът с полуголия председател на ПП „Глас народен” 
Светослав Витков, добил над 290 000 преглеждания в социалната мрежа 
Фейсбук. 

 
 


