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Какво представлява тази книга? Тя е просто Доклад на ГИСДИ, с резулта-

ти от 4-годишния проект „Медиен мониторинг в изборния процес” или е авторска 

монография на доц. д-р Катя Михайлова? Дължа още тук, в началото, да напра-

вя това уточняване и изясняване, за да няма недоразумения. 

Моят отговор е категоричен – тази книга е авторска на Катя. 

 Авторска е, защото Катя Михайлова дефинира обхвата и сегменти-

рането в областта на изследването и емпиричното наблюдение, на 

анализа и практично-приложната цел. 

 Защото Катя Михайлова определи методическата матрица на изс-

ледването и анализа, основавайки се на най-добрите практики в Ев-

ропа. 

 Защото Катя Михайлова с личен труд и впечатляваща работоспо-

собност осъществи над 90% от конкретната „теренна” работа, съби-

рането и комплектуването на фактическата информация. 

 Защото Катя Михайлова сама, само с моята научно-методическа и 

политико-ситуационна консултация, осъществи анализа на факто-

логията и данните, интерпретацията им, осмислянето им, и нак-

рая – трансформирането им в конкретни законови предложения 

                                                 
  Пиша тези думи и пояснения към колегите и към всички уважавани читатели в качеството си на 
научен консултант на Проекта на ГИСДИ „Медиен мониторинг” от 2014 г. досега, и в качеството си 
на възложител, научен консултант в авторската работа на Катя като ръководител на Проекта и при 
написването на тази авторска монография, както и като Председател на ГИСДИ. 

Михаил Мирчев е професор по социология на ВАК, доктор на социологическите науки, както и 
председател на ГИСДИ от 2013 г. 
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за промени в два тура: първият път през 2014 и вторият път през 

2019. 

 И защото тази авторска монография бе внимателно прочетена и об-

мислена от 3-ма авторитетни колеги с висок научен и академичен ста-

тус – професор, доктор на науките. Те са официални научни рецен-

зенти на Монографията и са гаранти за авторство, оригиналност и на-

учно равнище.  

Това е книга в една вече наистина впечатляваща авторска поредица. 

Първо бе „Телевизията за деца”, С., 2011. После бе „Меди@ Общество”, С., 

2016. Сега логично идва „Меди@ Избори”, С., 2019. Който го може, той си го 

може. Който има и мотивация – той го и прави. Тези неща е прието да не се пи-

шат в такива посветени послесловия или рецензии – според мен, поради зле 

разбрана скромност и завистливо благоприличие. Но защо пък да не се казват!? 

Може да се казват. 

Това е книга и монография комплексно за медии и избори, за политици 

и журналисти, според сериозна теория и въз основа на уникално емпирично изс-

ледване и наблюдение, със строго рацио, но добре съчетано в облака на лична 

неприкривана гражданска емоция. 

Това е КНИГА. Истинска... Това е слово и ДУМИ за медийната бъркотия 

по време на избори. За медиите като инструмент, но и като жертва... За журна-

листите като посредници, но и като слуги... 

Това е монография във време, когато повечето ни колеги прекалено бър-

зат и успяват да пишат интересни и полезни неща, но по-често кратко и фраг-

ментарно. Или пък губят мотивация изобщо да пишат – защото било безсмисле-

но, след като „никой не ни чете”. 

Убеден съм, че зрелите книги и смелите монографии сами си пробиват 

път и намират достигат своите ангажирани читатели. Вярвам, че и тази книга ще 

успее в това. 

 

Платформата на този авторски анализ, изследователска 
стратегия и нормативна инициативност? 

 Основната платформа е ГИСДИ като 30-годишна специализирана 

гражданска организация за наблюдение на демократичността и 

законността на изборния процес, включително и на участието на 

медиите в изборния процес, включително експертна работа по зако-

нодателната рамка – още през 2004 г. ГИСДИ в лицето на своя пред-

седател Илия Божинов изготви и представи за колегиално обсъждане 

свой вариант на Изборен кодекс. 



Михаил Мирчев. Послеслов. Думи за тази книга на Катя и ГИСДИ 345 

 
 

 Решението на ГИСДИ през и след 2014 г. да организира мащабен и 

задълбочен научен анализ и емпирично наблюдение в полето на 

медиите като участник и влиятелен актьор в изборния процес. Наре-

кохме този проект „Медиен мониторинг на ГИСДИ”. 

 През 2014, въз основа на наблюдението и анализа от участието на 

медиите в два вида избор – за евродепутати и извънреден парламент 

– ГИСДИ издаде свой първи Доклад „Медиен мониторинг. Евроиз-

бори 25 май 2014. Парламентарни избори за 43-то НС 5 октом-

ври 2014 ”.  

 През юли 2014 ГИСДИ успя, чрез трима депутати в 44-то НС, да реа-

лизира своите идеи за конкретни допълнения и прецизиране на 

текстове от Изборния кодекс, отнасящи се до участието на медиите 

и публикуването на рейтингови изследвания и числови изборни прог-

нози. В 42-то НС бе внесено законодателно предложение за 16 конк-

ретни промени в ИК. 

 Този проект „Медиен мониторинг” на ГИСДИ със съответните моди-

фикации в конкретните цели, в обхвата на наблюдаваните медии про-

дължи до Изборната 2019 г. 

 При реализацията на своя проект „Медиен мониторинг” ГИСДИ актив-

но взаимодейства с международните наблюдателски мисии в Бълга-

рия на OSCE/ODIHR и на ПАСЕ през 2014 и 2017 години. Получихме 

от тях публична и ясна оценка и подкрепа за нашата инициатива, 

за избраната и използваната методика, за аналитичната зрялост и 

професионализъм при реализацията на наблюдението и анализа. 

 

 

Хоризонтът в разгръщането на проблематиката 

в този анализ? 
 

Тази книга и монография са написани в няколко основни, допълващи се и 

взаимно обосноваващи се проблемни проекции и смислови хоризонти. Бих мо-

гъл да кажа, че текстът последователно ни върти в 5 хоризонта: 
 
  надълбоко – в детайлите на изборните процедури и законовото им 

регламентиране, в сблъсъка между културни равнища с различни мо-

тивации в изборния процес, в борбата между интереси и деликатните 

противоречиви отношения между актьорите и различните интереси в 

изборния процес; 
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  нависоко – в теорията и методологията от няколко фундаментални 

науки като социологията и политологията, правото и теорията за пуб-

личната комуникация; 

  надалече – в общо-европейската практика, с принципите, нормите и 

препоръките от страна на европейски и световни организации като 

OSCE, Венецианската комисия, ПАСЕ, Съвета на Европа, Европейс-

ката комисия; 

  наблизо – конкретната практика от работата на различни медии, раз-

лични институции, различни публични актьори в изборния процес, при 

това в гъвкавите проекции на менящата се ситуация и общо полити-

чески контекст; 

  в сърцето на процеса – действащото изборно законодателство, въз-

можностите за доусъвършенстване на действащия от 2014 г. Изборен 

кодекс. Сега тук Катя формулира и предлага втора серия от 24 конк-

ретни предложения за законови промени в него. 

 

 

Към кого е посланието на тази монография? 
 
Тази книга е едновременно тясно специализирана и обърната към мно-

жество и при това твърде различни участници в изборния процес. Медиите са 

един от универсалните медиатори и огледала, актьори и мотиватори, мик-

роскопи и бинокли в изборния процес – при това не само в политическите и 

бизнесменските му, но и в гражданските и културните му проекции. И затова, 

нека тук кажа конкретно, кои са адресатите на информацията и анализа в 

тази книга, кои са специалистите и колегиалните общности, в полето на които е 

писана и написана тази монография: 

  широк кръг читатели, интересуващи се от политика, имащи институ-

ционална култура и образование, уважаващи демокрацията като про-

цедури и формализирани правила за действие, милеещи за публич-

ност и достъпност, за честност и справедливост в изборния процес; 

  по-тесния кръг от партийни активисти и доброволци в изборните кам-

пании, които са мотивирани да знаят повече за нормите и законните 

процедури в изборния процес, за медиите като реален фактор и ак-

тьор в изборния процес, за изборното законодателство като пластич-

на материя; 

  още по-тесния кръг от партийни кадри и номенклатура, които пряко 

са ангажирани в изборния процес, участват в партийни щабове и ини-

циативни комитети, участват в СИК и в ОИК/РИК, грамотни са относно 
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работата на ЦИК и други държавни органи в изборният процес, знаят 

тънкостите при подаване на сигнали и жалби, както и при документи-

ране на доказателства за изборни нарушения; 

  кандидати за изборни държавни и общински властови позиции, които 

искат самите те да са грамотни относно ролята на медиите, както и 

относно начините тези роли и възможности на медиите да бъдат из-

ползвани в конкретна изборна ситуация; 

  собственици, главни редактори и редактори, оперативни журна-

листи в националните и регионалните медии, в традиционните и ин-

тернет медиите; 

  специалисти, служители и отговорни лица в държавни органи, участ-

ващи и ангажирани в изборния процес; 

  политически анализатори, рейтингови социолози и напористи „сон-

дажници”, експерти към изборните щабове; 

  законодатели, които следва да са компетентни в полето на изборните 

процедури.  Спрямо отношенията и колизиите в полето на медиите и 

ролята им в изборния процес, още и в полето на гражданските иници-

ативи и организации, наблюдаващи изборния процес – с оглед на не-

говата законност и демократичност, честност и справедливост, въз-

можност на избирателите свободно и защитено да реализират своя 

индивидуални информиран изборен вот. 

Към всички тези аудитории и съмишленици е адресирана тази НОВА и 

СМЕЛА книга на Катя.  

 

 

Императив на обективност и партийно безпристрастие 
 
Този авторски изследователски и аналитичен продукт наистина впечатля-

ва със своята „равна отдалеченост” от основните партии, от активните полити-

чески актьори, от доминантите в специфичните изборни ситуации. 

Тук са комплектувани и анализирани фактите, такива каквито те реално 

са, а не разкрасявани или почерняни въз основа на неовладяна лична авторска 

пристрастност или компромиси с научната методология и използваните наблю-

дателски, статистически, анализаторски методики в настоящото изследване.  

Имаше отдавна един класически автор, Огюст Конт, 1837, който обоснова 

не само „позитивизма” в съвременната обществена истинска наука, но и нуждата 

от безпристрастни изследователски методики, чрез които да се контролира рис-

ка от преднамереност на самия изследовател и анализатор. След него, пак от-
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давна, друг класически автор, Макс Вебер, допълни принципите на позитивизма 

и рационализма – чрез моралния си императив към истинските учени да работят 

„free-of-value” – за да са обективни, да не си измислят картината на изследвани-

те си области и предмети, а честно да ги рисуват и обясняват такива каквито те 

са в действителност. 

Имаше цяла вълна в рационалната епоха през ХХ век – 30-50-те години в 

САЩ  и Западна Европа, през 60-70-те години в България, когато се разработва-

ха и разработиха основните методики на обективните и достоверни емпи-

рични изследвания в социологията и демоскопията, в маркетинговите изс-

ледвания, в политическите и рейтингови изборни изследвания и прогнозиране   

Катя твърдо стои в полето на методологията на „позитивизма”, така както 

той е формулиран още от времето на бащата на социологията Огюст Конт, т.е. 

на обективността и честността спрямо фактите от действителността, както го 

иска Макс Вебер и Емил Дюркем, а преди тях и Карл Маркс. Катя уважава и е 

принципен радетел на класическите методики на изследване за достовер-

ност на наблюдението, за статистическо броене и съвкупно представяне, 

за ясно документиране. Всичко друго би било артистичност под декларации за 

научно име, би било пропаганда под претенциите за наука.  

Или би било простовата наглост в изборна ситуация, под етикета за 

„сондаж”, който бил приличал на „изследване”, което пък се възприема от 

малограмотния и невнимателен медиен потребител като уж „прогноза”. 

Изборната 2019 г. бе обидно цинична в това отношение. Цинична и с брутални 

анти-професионални изяви на такива уж лидери сред рейтинговите агенции като 

Галъп (ББСС) и Маркет Линкс. Аз лично реагирах срещу това безобразие в на-

шите колегиални среди... Но тук стига по това. То е извън времевия обхват на 

настоящата книга и не е конкретна тема на Катя. 

Тук е важно да се подчертае, че тази книга и монография не пести исти-

ната, а я съобщава с вещина, обяснява я с внимание и към детайлите и 

към мащаба едновременно. Прави го съгласно мащаба и „мярата на самите 

неща, такива каквито те са в действителност”. А не според мярата на субектив-

ните пропорции, нагласи и дори лични предубеждения на анализатора. 

Така трябва да се прави в честната към самата себе си наука. Така мен 

лично са ме учили в дисциплини, посветени на обективна логика, по „гносеоло-

гия” и „диалектика” във философския факултет на СУ, през 1975-1979 г. Учиха 

ни коректно да регистрираме и документираме фактите от реалното битие на 

своя изследователски обект и предмет, а не своите неволни или подкупни изс-

ледователски измислици. 

Точно в това е сърцевината на веруюто на „позитивизма” от ХІХ век на 

Огюст Конт и на „рационализма” на Макс Вебер от началото на ХХ век, както и 
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после на създателите на основните методики за достоверни социални, демос-

копски и социологически изследвания от 30-те до 70-те години на ХХ век.  

Те днес отново ще станат модерни. Убеден съм в това. 

Чрез автори като Катя виждаме тяхната методическа сила, евристич-

ност и практическа използваемост.  

Аз лично тук си позволявам да й благодаря за това. То също е смелост в 

нашата епоха, в която изследванията от  нужната мащабност и представител-

ност сега ги избутват към хлъзгавите „case study”, от така нар. „количествени” ги 

избутват към субективираните „качествени” проучвания. Огромно число от коле-

ги, особено от младите изследователи, бяха подхлъзнати към правене на някак-

ви „сондажи”, вместо на надеждни представителни, вместо на сериозни и мето-

дически зрели изследвания. Работата и усилието на Катя е връщане към нор-

малност в нашата си професионална сфера. Адмирирам това.  
 
 

Мястото на този труд и авторска монография 
 
Държим в ръцете си и имаме удоволствието да четем един извънреден 

труд и изследователски продукт. Казвам го с оглед цялата досегашна наблю-

дателска и аналитична практика у нас – имайки предвид другите книги от колеги 

в полето на медийната публичната комуникация у нас от последните 3 десети-

летия. А смея да твърдя и в повечето от страните-членки на ЕС, както и на Бал-

каните, що се отнася до изследвания на целия обхват на реално и активно рабо-

тещи медии в изборен процес. 

Обектът на това наблюдение и анализ са впечатляващото множество от 

120-140-180 „търговски” (частни) медии – не само с националните медии, но и с 

допълващите медии с местен регионален обхват (виж с.129). Това е медиен 

оркестър, който съвкупно покрива цялата страна – съчетавайки медийното 

облъчване на аудиториите и избирателното тяло – не само откъм високото и 

центъра (София), но и наред с местните корекции и специфики, в разнородните 

по етно-народностен и културен, по партийно-феодален и политически, по ико-

номически и бизнесменски, по криминален и мафиотски и полицейски план. 

 

 

Катя Михайлова е вече автор в своята зрялост 
 
Тя е широко разпознаваем автор/специалист/експерт/анализатор: 

  в полето на социологията на медиите и публичните комуникации, на 

телевизията за деца, за медиите като четвърта власт, в полето на из-
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борното законодателство, в специфичната проблематика не само за 

обществената регулация и за саморегулацията на медиите, но и от-

носно ко-регулацията като най-зряла цивилизационна форма; 

  Катя е съзряла за пълноценен системен подход към медийната инф-

раструктура в съвременното общество – като медиатор между власт 

и граждани, като посредник между институциите в държавата и об-

щините, като балансьор между гледни точки, позиции и политически 

платформи, като мотиватор на реален диалог в политическия про-

цес, като трибуна за гражданска спонтанност и активност, като инст-

румент за ценностно въздействие и мисловно форматиране, като 

микроскоп към детайла и личностното или като бинокъл към ма-

щабното и по-отдалеченото, в чиято рамка протичат изборните ком-

пании и политическия процес, като балансиране на множество, раз-

лични и дори антагонистични интереси; 

Методологически Катя не се срамува от „кръглия” български модел за 

системата на обществото – на Стоян Михайлов от 1965 г., и след това на бъл-

гарската социологическа школа до 90-те години. 

Катя не отхвърля с постмодерно пренебрежение и високомерие структур-

но-функционалната теория и парадигма на Толкът Парсънз от 50-те години на 

ХХ век, сякаш вече тя е нещо архаично, с отминало историческо време. 

Не се подхлъзва от изкусителното залитане към качествени методики. Тя 

остава в сериозното поле на мащабно замислени изследвания, с комплексна 

емпирична методика, с обективирани критерии за достоверност на анализите и 

валидност на интерпретациите и прогнозите. 

Е, тук добавих малко от себе си. Не всички тези неща в текстовете на Ка-

тя ги има в така ясно дефиниран вид. Но тя смело и последователно вече във 

своя трета голяма монография, както и в множество свои студии и статии, въ-

вежда този методологически тежащ с евристичността си социологически систе-

мен подход и методология.  

 

Чете ли се лесно тази книга и авторска монография? 
 
Безспорно е, че се чете лесно. Езикът в монографията освен, че е сери-

озно академичен, той е и ясно разбираем. Фактологията е огромна, но е подре-

дена и синтезирана, „набутана” в прегледни таблици, изведена накрая в ценни 

приложения. Историческите и законовите справки и авторски разходки не 

претоварват анализа, а обратно – дават му ясен хоризонт за осмисляне на фак-

ти и възможности. 
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Чете се лесно и защото без натрапване, но с нужната лична определе-

ност, се заема позиция – а оценъчната позиция винаги е избистряне на структу-

рата и смислово преподреждане на фактологията и информацията. 

А авторска позиция без свое проблематизиращо и детайлизиращо мисле-

не няма как да бъде проявено. Катя мисли в своя текст, мисли в полето на мо-

нографичния си предмет, мисли пред колизиите на ситуацията, мисли във 

време, когато е все по-забранено и неудобно да се мисли самостоятелно. 

Това е едно от магнетичните неща в тази книга. 

И накрая, бих казал, че Катя като изследовател лично преживява пробле-

мите и бедите, както и обратното – споделя своята увереност, че нещата, могат 

да се подобрят и оптимизират, модернизират и нормализират. При това не в 

някакво далечно бъдеще, а още от утре. Ако и други хора поемат щафетата. 

Тази книга подаде щафетата. Уверен съм, че много хора – колеги журна-

листи и политици, законотворци и администратори, анализатори и преподавате-

ли – ще откликнат с оптимизъм и ще поемат щафетата от Катя. 

 

 

Медиите като „четвърта власт” в изборния процес 
 
Четейки тази книга се натъжаваме, доколкото тук наистина системати-

зирано и методологически ясно се показва и разказва проблематиката за общес-

твената РЕгулация, за етиката на САМОрегулацията, за по-високото ниво на КО-

регулация над/във/чрез медиите в изборния процес. Проблематиката днес, в 

която доминира негативния вариант – и е обезкуражаваща за мнозина.  

Става дума за все по-тревожната натрупваща се негативна практика в из-

борните процеси от 2014 до настоящата 2019 г. – непълна регулация с отказ от 

страна на ЦИК и други държавни органи да я практикуват, масово забравяне на 

етиката на саморегулацията, вкл. в големите вестници, още по-големите телеви-

зии и най-вече в интернет медиите, както и не приближаването с още отдалеча-

ване от здравословни форми и порядки на ко-регулацията в изборния процес. 

Затова в сблъсъка между принцип и практика днес колеги твърдят, че ме-

диите като „четвърта власт” е само една измамна табелка, смешновата пре-

тенция, както и преподавателски идеализъм, когато обучаваме журналисти. И 

наистина, сега в горния наш негативен и все по-осакатяван практически вариант 

медиите не са власт – повечето от тях са пропаднали до ролята на лъжливи 

пропагандисти или дори на брутални пъдари, които се опитват да подбутват 

стадото от избиратели към все по-вредоносни политически избори. 

Но наред с горното книгата е заредена и с огромен професионален и 

граждански оптимизъм. Авторски оптимизъм, че можем и трябва да се преодо-
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лее сегашното състояние в медийното поле. За да им върнем силата на медиите 

като обществено здравословна „четвърта власт”, като респектиращ партньор, а 

не само като раболепен слуга под политици и държавници. И като връщане на 

порядъчност и етичност в предизборното говорене и маниери на политици и 

кандидати да бъдат избирани. Така и само така бихме се върнали към реална 

демократичност на демокрацията ни.  

Тук бих допълнил кога бе това време? Имахме го в обществото и държа-

вата си. Някъде в периода от 2001 до към 2011-2013 години. 

Очевидно е, че без самостоятелно мислещи, смело показващи, прогнос-

тично избързващи медии тази и такава демокрация в България и Европа са не-

възможни. Няма да си я върнем. Точно в този смисъл частните медии не тряб-

ва да се мислят и назовават като „търговски”. Те нека си печелят парите. 

Но не по психарски алчен начин, не без съобразяване с границите на общест-

вената и етичната допустимост. Но не в инерцията на обнагляла безотговорност 

и корпоративно-мафиотска обвързаност.  

 

 

Свободни ли са независимите медии 
в условията на избори 
 
Нека продължим горната тематика с още нещо конкретно. Медиите в пе-

риода на избори са с драстично ограничена и самоограничена „свобода на 

словото”. Винаги, когато те самите се откажат или собствениците им забранят 

да създават – да създават като журналисти проблемно и политически свое собс-

твено и авторско съдържание в публикациите и предаванията. Когато се отказ-

ват от това, а публикуват само платени и подадени отвън материали, то те фак-

тически не правят журналистика, а свиват търгашески дейността си до така нар. 

„медийни услуги”, заради парите и по тарифа, след предварително запла-

щане. Винаги когато текстовете се готвят от щабовете на партии и кандидати, 

дават се сготвени и приготвени на медията, а тя послушно и безропотно ги 

публикува, за да не я подмине „златната треска” по време на избори – това 

не е журналистика, това не са медии, а само удобни и раболепни пощенски кутии. 

Всички разбираме, че това е изключително деликатна тематика. Тя по 

принцип е ключ между отстояването на хвалената демокрация в България и на 

демократичност или извратена недемократичност в публичния изборен процес. 

Тя е практически ключ към медийната доминация в изборния процес на 

богати и брутални партии и кандидати, които чрез цензурираните и подчинени 

медии действат по принципа на „репресивната толерантност”, злоупотребявайки 

със закон, морал и професионална чест на журналистите. 
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Не зная друга книга и монография, освен в настоящата, в която всичко то-

ва да бъде показвано и демонстрирано, проблематизирано и анализирано. 

Тук Катя наистина е смела. Защото и доколкото рискува да изправи 

срещу себе си не само злоупотребяващи партии, но и злоупотребяващи свои 

колеги, журналисти и още повече – собственици на медии. Катя прави този си 

пробив в премълчаването – и го прави не просто чрез емпирична фактология, но 

и като ясно очертава съответните поведенчески модели в изборния процес. 

Става дума за поведенчески модели както от страна на партии и кандидати, така 

и от страна на медийни собственици и гл. редактори, и още – от страна на ус-

лужливи и безропотни журналисти.  

Поведенчески модели! Това е важното. Това е системното. Това е научно 

достойното в тази авторска монография. 

 

 

В заключение 

Уважаеми колеги и читатели, тук с тези си думи не се опитвах да резюми-

рам книгата и монографията на Катя. Опитах се само да акцентирам върху клю-

чови неща – преди всичко за значимостта и извънредността на този авторски 

продукт. 

Вие вече сами прочетохте текста, мое резюме тук не е нужно. Сега можем 

заедно да продължим да размишляваме, да споделяме аргументи, да доразви-

ваме и детайлизираме, както и дружно да упражняваме натиск към законодателя 

да си довърши работата с Изборния кодекс. Натиск към институциите да работят 

съвестно по него и да не го саботират. Натиск към журналисти и социолози да се 

върнат честно към своите професионални и етични стандарти. 

Аз лично това го правя и ще го правя – според силите и възможностите 

си. Очаквам същото и от всички вас. 

 

Бъдете здрави! 

 

София, 1 декември 2019 

 

 




