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 A R O M E T E 

Б А Р О М Е Т Ъ Р
Политическите партии в България

Георги Карасимеонов (Ред.)

В следващите месеци политическата ситуация ще се определя главно от предстоящите 
избори за местни органи на властта. Това може да забави работата по реформите, които 
управляващите се опитват да проведат и те да бъдат отложени за след изборите. 

ГЕРБ продължава да бъда първа политическа сила с почти двойна преднина пред 
втората партия – БСП. На този етап ГЕРБ няма реална управленска алтернатива, което 
й дава самочувствие в предстоящите местни избори. По всяка вероятност ГЕРБ ще 
засили присъствието си в местната власт, което може да бъде предпоставка за пре-
структуриране на политическото пространство в страната. 

За Реформаторския блок местните избори ще бъдат голямо предизвикателство. 
По всички личи, че те ще бъдат крайъгълен камък, не само за единството, но и за 
бъдещето на Блока. На този етап се забелязват противоречия по отношение на 
принципите, по които ще се издигат общите кандидатури на РБ.

Кризисните процеси в БСП продължават. Във вътрешнопартиен план се наблюда-
ва напрежение между различните лагери в партията. На този етап Михаил Миков 
по-скоро успява да балансира между тях, но все още не може да намери пътища за 
излизане от кризата и засилване на опозиционната роля на БСП. Кадровият дефицит 
в партията и липсата на идейно обновление не дават възможност за нарастване на 
електоралната й подкрепа.

Година 15, брой 2, Април-юни 2015
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1. Политическата ситуация 

Изминалото тримесечие бе особено 
динамично във вътрешнополитически 
план. Партиите започнаха подготовка 
за местните избори през октомври, кое-
то неминуемо засилва конкуренцията 
между тях. Правителството от своя стра-
на положи усилия за осъществяване на 
обещаните от него реформи в редица 
публични сектори. 

Реформата в съдебната система се 
превърна в обект на оживени дискусии. 
Министърът на правосъдието Хрис-
то Иванов внесе проект за промени в 
Закона за съдебната власт и проект за 
изменение на Конституцията. Предло-
женията на министъра имат подкрепата 
на ГЕРБ и Реформаторския блок, а така 
също на АБВ и Патриотичния фронт, но 
с известни резерви. Най-спорните мо-
менти са свързани с промените в кон-
ституцията, които предвиждат разде-
ляне на Висшия съдебен съвет на две 
колегии – съдийска и прокурорско-сле-
дователска, намаляване мандата на чле-
новете на ВСС на 4 или 3 години, а също 
така и предложението ВСС да гласува 
явно кадровите назначения на магист-
ратите. В законопроекта за изменения в 
Закона за съдебната власт са заложени 
разпоредби, които биха дали възмож-
ност за по-прозрачно израстване в ка-
риерното развитие на магистратите и 
механизъм за проверка на имуществе-
ното им състояние.

 В тази връзка е идеята за създава-
не на нов орган - Национално бюро за 
предотвратяване на корупцията, което 
да проверява имуществото и конфли-
кта на интереси по високите етажи на 
властта. Това предвижда законопроек-
то внесен от правителството за предо-
твратяване на корупцията сред лицата, 

заемащи висши държавни длъжности. 
Националното бюро ще обединява и 
доразвива функциите на сега същест-
вуващи органи като: Комисията за кон-
фликт на интереси, Центъра за превен-
ция и противодействие на корупцията и 
организираната престъпност и дирек-
цията на Сметната палата, която събира 
и проверява имуществените деклара-
ции. Предлага се директорът на Бюрото 
да се определя от Министерския съвет 
и да се назначава с указ на президента. 
Всяка година органът ще представя до-
клад за дейността си на Народното съ-
брание. Един от най-спорните моменти 
в законопроекта е, че бюрото ще може 
да извършва проверки по анонимни 
сигнали, както и да се самосезира по 
медийни публикации. 

Съдебната реформа стана предмет 
на остри критики от страна на членове 
на ВСС и магистратските среди. Силни 
резерви бяха изразени от главния про-
курор Сотир Цацаров, като все по-яв-
но става напрежението между него и 
правосъдния министър Христо Иванов. 
Изненадваща критика срещу реформа-
та на Христо Иванов дойде от бившия 
служебен премиер Георги Близнашки. 
Близнашки остро нападна Иванов, кой-
то бе министър на правосъдието и в не-
говото правителство, наричайки го „не-
компетентен“ и „човек, който няма един 
ден трудов стаж“. Според Близнашки на-
маляването на мандата на членовете на 
ВСС ще доведе до тяхната по-голяма за-
висимост от „силните на деня“. Той раз-
критикува силно и идеята да се гласува 
явно по кадровите въпроси, което също 
по думите му ще засили зависимостите 
над членовете на съвета. Близнашки за-
яви, че целта на съдебната реформа е 
да се овладее политически съдебната 
власт, а не да се направи истинска ре-
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форма, която да подобри качеството на 
правораздаването. 

Друга приоритетна реформа на пра-
вителството е тази в здравеопазване-
то.  Разделянето на здравните пакети 
на основен и допълнителен бе одобре-
но в парламента с промени в Закона 
за здравното осигуряване. Реформата 
предвижда в т.нар. основен пакет да 
влизат социално значими заболявания, 
от които българинът масово страда. В 
този пакет ще бъде осигурен напълно 
безплатен достъп до лечение, който ще 
се покрива от Здравната каса. В допъл-
нителния пакет влизат болести, които не 
застрашават пряко живота на пациенти-
те и чието лечение може да изчака. За 
да бъде платено лечението от Здравна-
та каса пациентът ще трябва да влезе в 
листа на чакащите, а ако болният не же-
лае това, той ще трябва да заплати сам 
или да разчита на доброволното осигу-
ряване.

Правителството представи своето 
виждане за пенсионна реформа на Съ-
вета за тристранно сътрудничество. Ре-
формата предвижда пенсионната внос-
ка да се увеличава с по 1 процент през 
2017 и 2018 г. Заложено е също така и 
плавно увеличаване на възрастта за 
пенсиониране на мъжете и жените до 
достигане на 65 години и за двата пола 
към 2037 г. за трета категория труд. Ста-
жът за пенсия също ще се увеличава с 
по 2 месеца годишно до достигането 
на 40 години за мъжете и 37 години за 
жените към 2027 г. Възрастта за пен-
сиониране на упражняващите първа и 
втора категория труд също плавно ще 
се увеличава до достигане на 55 годи-
ни за първа категория и 60 години – за 
втора. Въвежда се и минимална възраст 
за пенсиониране за заетите в силовите 
ведомства – 52 години и 10 месеца, като 

се предвижда плавното й увеличаване 
до 56 години.

Решението на правителството за 
увеличаване възрастта за пенсионира-
не доведе по протест от страна на поли-
цейските синдикати. В него се включиха 
пожарникарите и служители на гранич-
на полиция. Над 1000 служители в сис-
темата на МВР се събраха пред сграда 
на министерството и връчиха своите 
искания на управляващите. Те поискаха 
оставките на министъра на вътрешните 
работи Румяна Бъчварова, на замест-
ник-министъра Красимир Ципов и на 
директора на служба „Пожарна безо-
пасност“. Причините, по думите им, са 
липсата на диалог с ръководството на 
ведомството за структурните промени, 
които се правят без знанието на синди-
катите. Служителите на гранична поли-
ция се оплакаха от лошите условия на 
труд на българо-турската граница. Ми-
нистър Бъчварова отхвърли обвинени-
ята за липса на диалог като заяви, че де-
батът продължава вече няколко месеца.  

През изминалото тримесечие се 
стигна до изостряне на напрежение-
то по отношение на ромската общност 
в страната. В края на май се стигна до 
масови протести в община Гърмен, 
провокирани от сбиване между бълга-
ри и роми. Причината за конфликта бе 
междусъседска свада. Жители на Гър-
мен споделиха, че това не е изолиран 
инцидент. Оплакванията им са свърза-
ни с рязкото увеличаване на жителите 
в ромската махала през последните го-
дини и от постоянни кражби и насилие. 
Конфликтът и протестите доведоха до 
засилване на полицейското присъствие 
в общината и до по-голяма ескалация 
в конфликта не се стигна. Жителите на 
Гърмен настояват да бъдат съборени 
незаконните постройки в ромския квар-
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тал и хората, които живеят там, да бъдат 
изселени. 

В средата на юни подобен конфликт 
избухна и в столичния квартал „Орлан-
довци“, където се намира една от ром-
ските махали в София. Поводът за на-
прежението е нанесен побой от роми 
на българи, което предизвика органи-
зиране на протест, овладян след намеса 
от органите на реда. В резултат на сблъ-
съците бяха арестувани 25 души. 

Събитията в Гърмен и Орландовци 
са показателни за латентни процеси на 
напрежение в българското общество, 
породени от бедността, социалното из-
ключване и ниската степен на интегра-
ция на ромите в страната. Последица от 
това е увеличаването на битовата прес-
тъпност в редица региони на страната, 
което в бъдеще може да провокира 
нова ескалация на насилие. Очевидна 
е необходимостта от спешни системни 
мерки от страна на държавата в посока 
на интеграция на ромския етнос. 

Политиците в страната дадоха раз-
лична оценка на събитията. Вицепреми-
ерът и министър на труда и социалната 
политика Ивайло Калфин заяви, че на-
прежението е „на етническа основа, но 
корените му са в бедността – и на роми, 
и на протестиращи“. Според лидера на 
ДСБ Радан Кънев става дума за общ 
социален проблем, който застрашава 
сигурността на всеки един гражданин. 
Той призова за спазване на законите от 
всички – независимо дали са българи, 
турци или роми. Радан Кънев заяви, че 
трябва да има постоянно присъствие на 
полицията в населени места със смесе-
но население. 

Лидерът на ДПС Лютви Местан обя-
ви, че не е за силова, а за силна дър-
жавна политика в ромските квартали. 
Напрежението според него е породе-

но от отсъствието на държавата и из-
ключването в продължение на години 
на ромската общност. По думите на 
Местан единственото, което той чува 
от ултранационалистите и от ДСБ като 
предложение за справяне с проблема, 
е държавата да засили полицейското 
присъствие и „да наложи страх“. Депута-
тът от ДПС Илия Илиев обвини от своя 
страна  определени политици и медии 
за нагнетяването на напрежението в 
ромски махали в страната. Според него 
„обществото е огледало на политиче-
ския елит – докато има политици, които 
от парламентарната трибуна сеят дис-
криминация и ксенофобия, не можем 
да очакваме друго”. Лидерът на БСП 
Михаил Миков упрекна управляващите, 
че не разбират същината на проблема, 
провокирал напрежението в Гърмен и 
Орландовци. Според Миков причините 
за конфликта са социално-икономиче-
ски и не трябва да се етнизират. 

От началото на годината се наблюда-
ва трайно засилване на бежанската въл-
на към България. Броят на преминалите 
границата на страната с Турция се е уве-
личил значително в сравнение с мина-
лата година. От Агенцията за бежанците 
заявиха, че капацитетът за приемане на 
хора търсещи убежище е запълнен и че 
ако тази тенденция продължи,  страна-
та ще изпитва все по-големи трудности. 
Очаква се пикът на бежанската вълна да 
бъде през лятото. В тази връзка Бълга-
рия изрази известни резерви за прием 
на бежанци от Италия и Гърция, които 
да бъдат разпределяни на квотен прин-
цип. По тази формула страната тряб-
ва да приеме около 500 души от двете 
държави. България настоява квотите за 
мигранти, предлагани от Европейската 
комисия, да са съобразени с възмож-
ностите и географското положение на 
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страните и да са в значително по-малки 
размери за страни като България, кои-
то са външна граница на ЕС и са под-
ложени на силен миграционен натиск. 
Позицията на страната бе официално 
представена на заседанието на Съве-
та  по правосъдие и вътрешни работи в 
Люксембург.

В началото на юни президентът Росен 
Плевнелиев отново внесе в Народното 
събрание предложение за провеждане 
на референдум по изборните правила. 
Въпросите, предмет на референдума са 
същите като тези, предложени миналата 
година – за въвеждане на задължително 
гласуване на всички видове избори, за 
мажоритарен избор за част от народ-
ните представители и за въвеждане на 
електронно и дистанционно гласуване. 
Мотивите на президента са, че по този 
начин ще бъде преодолян корпоратив-
ния вот и купуването на гласове, а също 
така и че промяната на изборните пра-
вила ще засили легитимността на по-
литическата система и ще възстанови 
доверието към политиците. Идеята на 
президента е референдумът да се про-
веде заедно с местните избори наесен. 

Както миналата година така и сега 
предложението срещна противоречиви 
оценки. Управляващото мнозинство е 
склонно да подкрепи предложението за 
референдум, но отделните партии имат 
различия по трите въпроса. ГЕРБ заста-
ват твърдо зад въпросите, така както ги 
е внесъл президентът и са против тях-
ната редакция. Реформаторският блок 
са за провеждане на референдума, но 
имат резерви относно задължително-
то гласуване и въвеждането на смесе-
на избирателна система, тъй като тази 
мярка би засегнала по-малките партии. 
Патриотичният фронт са за въвеждане 
на задължително гласуване, но против 

мажоритарния избор и електронното 
гласуване. От АБВ пък настояват за ко-
рекция на въпроса за мажоритарния 
вот, като те предлагат половината от 
народните представители да се избират 
мажоритарно. 

Най-крайни в оценките си бяха от 
ДПС, като от движението заявиха, че 
няма да подкрепят провеждане не ре-
ферендум с тези въпроси и обвиниха 
президента в популизъм. Лидерът на 
партията Лютви Местан дори заяви, че 
те ще предложат всички 240 народни 
представители да бъдат избирани ма-
жоритарно, за да проверят истинските 
намерения на десните партии в парла-
мента, които  според него на думи под-
крепят мажоритарния вот, но на прак-
тика не го желаят. 

От БСП заявиха, че по принцип като 
лява партия са за пряката демокрация 
и провеждане на повече референдуми, 
но считат, че този референдум не тряб-
ва да се проведе заедно с местните из-
бори, защото това не само ще затрудни 
ЦИК в подготовката на изборите, но и 
ще доведе до размиване на кампани-
ята за местните органи на властта. От 
БСП заявяват, че подкрепят въвеждане 
на задължително гласуване, но са про-
тив въвеждане на смесена избирателна 
система и гласуване по Интернет. 

Реформаторският блок и АБВ внесо-
ха законопроекти за намаляване пра-
га на валидност за референдумите. РБ 
предлага референдумът да се счита за 
успешен, ако  на него са гласували по-
вече от половината от имащите право 
на глас. АБВ предлага прага за валид-
ност да бъде по-нисък - 40%. Според 
сега действащия закон, за да бъде за-
дължително решението на референду-
ма, на него трябва да са гласували точно 
толкова, колкото са гласувалите на по-
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следните парламентарни избори. Пред-
ложението за намаляване на прага бе 
отхвърлено на първо четене с гласовете 
на ГЕРБ и ДПС. Като цяло традицията в 
страната показва, че на местни избори  
активността е по-ниска в сравнение в 
парламентарните и обикновено е около 
50%.  Това прави проблематична валид-
ността на искания от президента рефе-
рендум.

2. Състояние и развитие на основните 
политически партии

2.1. Тенденции в парламентарно 
представените партии, подкрепящи 
правителството

2.1.1. ГЕРБ
През изминалото тримесечие парла-
ментарната група на ГЕРБ концентрира 
своите усилия в осигуряване на полити-
ческа и парламентарна подкрепа за ре-
формите, които готви правителството. 
ГЕРБ продължава да залага на инфра-
структурните проекти, по които прави-
телството работи. Не случайно минис-
търа на регионалното развитие Лиляна 
Павлова е с най-висок рейтинг сред 
министрите. Вторият най-одобряван 
министър от представителите на ГЕРБ 
в кабинета е вицепремиера Томислав 
Дончев, който отговаря за еврофондо-
вете. Възстановяването на средствата 
от еврофондовете е безспорен успех за 
правителството и това носи позитиви, 
както на ГЕРБ, така и на вицепремиера  
Томислав Дончев.  

В парламентарната група на ГЕРБ 
като основно ядро, което участва най-
активно в парламентарните дебати, се 
очертават шефът на правната комисия 
Данаил Кирилов, на комисията по бю-
джет и финанси – Менда Стоянова и Де-

сислава Атанасова. Наред с председа-
телят на групата Цветан Цветанов, това 
ядро носи основната тежест на парла-
ментарния дебат и отговаря за дисци-
плината на парламентарната група в за-
конодателния процес. 

ГЕРБ започна активна подготовка за 
местните избори. Доверие за нов ман-
дат получават действащите кметове 
на София - Йорданка Фандъкова, Бур-
гас - Димитър Николов, Варна - Иван 
Портних, Пловдив - Иван Тотев, Велико 
Търново - Даниел Панов, Стара Загора 
- Живко Тодоров, Благоевград - Атанас 
Камбитов, Русе - Пламен Стоилов, Смо-
лян - Николай Мелемов, Плевен - д-р 
Димитър Стойков.

Зам.-областния управител на Ви-
дин Огнян Ценков, който е и общински 
председател на ГЕРБ, вероятно ще бъде 
кандидат кмет на ГЕРБ в дунавския град.  
В Монтана вариантите са два - кметът 
на Георги Дамяново - Дилян Димитров, 
който през октомври бе избран за об-
ластен координатор, или областният уп-
равител Ивайло Петров. Очаква се още 
двама координатори на партията да са 
кандидат-кметове: Найден Шопов в Па-
зарджик и Корнелия Маринова в Ловеч.

По всяка вероятност депутатите Да-
рин Димитров и Любомир Христов ще 
бъдат кандидати за кмет на партията 
съответно в Търговище и Шумен. Засега 
няма номинации за Кърджали, Кюстен-
дил, Хасково, Ямбол и Сливен.

До края на месец юли Изпълнител-
ната комисия на ГЕРБ ще утвърди кан-
дидатите за всички общини, след като 
получи номинациите от местните струк-
тури до 26 юни, стана ясно на среща 
на зам.-председателя Цветан Цветанов 
с областните координатори от цялата 
страна. Кандидат-кметовете на област-
ни градове пък ще бъдат официално 
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представени на 13 септември на Нацио-
нално събрание в столичната зала „Аре-
на Армеец” 

През изминалото тримесечие бяха 
извършени промени в някои областни 
ръководства на ГЕРБ. Областният ко-
ординатор на ГЕРБ в Пловдив Здравко 
Димитров подаде оставка. Депутатът 
се оттегли от поста с писмо до Бойко 
Борисов и Изпълнителната комисия на 
партията. Мотиви за решението не се 
съобщават.

В края на юни Върховният касацио-
нен съд върна за ново разглеждане в Со-
фийския апелативен съд делото срещу 
Цветан Цветанов, по което той бе осъ-
ден от две инстанции на 4 години лиша-
ване от свобода. Делото се води заради 
това, че бившият вътрешен министър 6 
пъти е отказал  прилагане на специални 
разузнавателни средства срещу служи-
тел на МВР във Велико Търново през 
2009 г. след искане на прокуратурата и 
разрешение дадено от съдя. Мотивите 
на мнозинството в състава, разгледал 
делото във ВКС, са че решението е взето 
от пристрастен съд. Решението е подпи-
сано с особено мнение на една от съ-
дийките, която не е съгласна с мотивите 
на останалите двама в състава. 

2.1.2 Реформаторски блок
През изминалото тримесечие РБ съсре-
доточи своите усилия в осигуряване на 
политическа и парламентарна подкре-
па за реформите, които се опитват да 
проведат министрите в оглавяваните от 
техни представили министерства. Осно-
вен акцент РБ поставя върху реформата 
в съдебната система, чиито основен за-
стъпник е лидерът на ДСБ Радан Кънев, 
даващ безрезервната си подкрепа на 
правосъдния министър Христо Иванов. 
Реформата в здравеопазването и обра-

зованието са други две много важни ре-
форми, зад които стоят министри от РБ 
– съответно Петър Москов и Тодор Та-
нев. На този етап обаче двете реформи 
напредват бавно и търпят много крити-
ки - не само от опозицията, но и вътре в 
управляващото мнозинство.

Във вътрешно коалиционен план 
в Реформаторския блок са изправени 
пред сериозна дилема, свързана с това 
как да определят кандидатите си за 
местните избори в районите, в които не 
могат да постигнат съгласие около една 
кандидатура. Министърът на икономи-
ката и лидер на СДС Божидар Лукарски 
предложи на партньорите си в РБ, в ра-
йоните, в които има разногласие, да се 
провеждат вътрешни избори и на тях да 
бъде определен кой да е кандидата на 
Блока. Лукарски се мотивира, че това е 
най-демократичният вариант. 

От своя страна Движение „България 
на гражданите“ (ДБГ) постави срок на 
своите партньори в РБ да бъде подписа-
но коалиционно споразумение за общо 
явяване на местните избори до 31 юли 
2015 г. От партията на Меглена Кунева 
настояват за единна регистрация на РБ 
на местния вот, защото това ще увеличи 
тяхното влияние в  местната власт. Куне-
ва заяви, че стремежът е да бъде спазен 
баланса – и кандидатът за кмет, и еки-
път му, и подреждането на листата да се 
обсъждат в общ пакет. Тя изрази увере-
ност, че ще бъде постигнат  консенсус за 
издигане на единни кандидатури.

От ДБГ до момента са издигнали 
кандидати за кметове и съветници в 12 
областни центрове и около 100 общини 
в страната. Съпредседателят на парла-
ментарната група на РБ Найден Зелено-
горски заяви, че от ДБГ се надяват голя-
ма част от техните кандидати да станат 
и общи кандидати на Блока. Йордан 
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Йорданов е предложението на партия-
та за кмет на Добрич. Той е областния 
координатор на партията в града. Сред 
останалите номинации на ДБГ личат 
имената на: Георг Спартански – канди-
дат за кмет на Плевен, Живко Табаков – 
за град Бургас, Ангел Янчев – за Велико 
Търново, Людмил Веселинов – кандидат 
за кмет на Перник. 

ДБГ изпревари със своите номина-
ции останалите партньори в Рефор-
маторския блок. Мнозина изтълкуваха 
това като опит за налагане на тези кан-
дидатури и допринесе за засилване на 
напрежението в Блока. От ДСБ реагира-
ха остро на предложението на Мегле-
на Кунева, бившият външен министър 
в кабинета „Сакскобургготски“ - Соло-
мон Паси да бъде кандидат за кмет на 
София. От партията считат, че те тряб-
ва да утвърдят кандидатурата за София, 
тъй като традиционно имат най-голяма 
електорална тежест в столицата в срав-
нение с останалите партии в РБ. ДСБ 
вероятно ще предложи за кандидат за 
кмет на София депутата Вили Лилков. 
Преди това той бе дългогодишен об-
щински съветник в столицата. В момен-
та е председател на ДСБ-София.

По всичко личи, че следващите ме-
сеци ще бъдат особено напрегнати за 
партиите в Реформаторския блок. Веро-
ятността за разногласия по определени 
кандидатури за кметове е твърде висока 
с оглед на цялостната ситуация в коали-
цията през последната година. Листите 
за общински съветници също са пред-
поставка за спорове. Твърде е възмож-
но на някои места в страната дори да не 
се излезе с общи кандидатури. 

2.1.3 Патриотичен фронт 
В края на май Патриотичният фронт 
постави на ГЕРБ седем условия, които 

трябва да бъдат изпълнени до 1 юли, в 
противен случай патриотите заплашиха, 
че ще оттеглят подкрепата си за кабине-
та. Едно от техните искания е незабавно 
премахване на незаконните постройки 
в Гърмен и активизиране на борбата с 
битовата престъпност. Освен това ПФ 
настоява за промени в Изборния кодекс 
за въвеждане на задължително гласу-
ване или въвеждане на активна регис-
трация. Друго от седемте условия е из-
граждането на защитни съоръжения по 
границата с Турция и възстановяване на 
увредените участъци от тях. В областта 
на социалната сфера от ПФ настояват 
за недопускане на повишение в цена-
та на тока и административни мерки 
от енергийните дружества и министер-
ството на енергетиката за прекратяване 
на мащабните злоупотреби и кражби в 
бранша.

Съпредседателят на ПФ Валери Си-
меонов разкритикува правителството, 
че по „редица важни за ПФ приоритети 
7 месеца след съставянето на правител-
ството не е направено нищо“. Той заяви 
още, че „подкрепата на ПФ към насто-
ящето управление не е безусловна и е 
пряко свързана с изпълнението на за-
ложените в програмата за стабилно уп-
равление приоритети.“ 

Въпреки че условията на ПФ не бяха 
изпълнени до 1 юли подкрепата за ка-
бинета остава. След проведени разгово-
ри с председателя на парламентарната  
група на  ГЕРБ Цветан Цветанов патри-
отите заявиха, че са удовлетворени от 
поетия ангажимент на управляващите 
да предприемат по-решителни стъпки в 
борбата с битовата престъпност. 

Напрежението между двете форма-
ции трябва да се разглежда по-скоро 
като опит от страна на ПФ да запазят 
своята идентичност и облик в сложна-
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та и разнородна коалиционна формула, 
която бе изградена след изборите. Тях-
ната тактика за търсене на баланс меж-
ду подкрепа и критика, на този етап им 
носи успех. Проучванията на обществе-
ното мнение показват, че ПФ има ста-
билна електорална подкрепа. 

ПФ също започна своята подготовка 
за местните избори. Това ще бъдат пър-
ви местни избори за тях в този формат. 
Двете основни партии в ПФ – ВМРО и На-
ционален фронт за спасение на България 
(НФСБ) ще трябва да намерят консенсус 
при издигане на общи кандидати по мес-
та. Това може да доведе до известни раз-
ногласия, което обаче едва ли ще застра-
ши единството на коалицията. 

2.1.4. АБВ
В средата на юни АБВ преизбра Георги 
Първанов за свой председател с 93,53 % 
от участвалите във вътрешнопартийно-
то допитване членове и симпатизанти 
на партията. До вътрешнопартийните 
избори се стигна след като Първанов 
подаде оставка в знак на несъгласие за 
подкрепата на парламентарната гру-
па на АБВ при гласуването на външния 
дълг от 16 млрд. лв. Останалите двама 
кандидати – председателят на общин-
ската организация на АБВ-Русе - Стели-
ян Стефанов и Областния управител на 
Пазарджик и член на ИС на партията - 
Трендафил Величков, получиха подкре-
пата на около 3 процента от членовете 
и симпатизантите на партията. 

Според Първанов АБВ трябва да се 
върне към изначалната си мисия - като 
алтернатива за възраждане на България. 
Той е на мнение, че партията трябва да 
формулира и да отстоява нови, качест-
вени политики. Пред делегатите на на-
ционалната конференция на партията 
бившият президент даде висока оцен-

ка на участието на АБВ в управлението. 
Според него за шест месеца с участие-
то си в правителството „партията е по-
казала, че може да постига резултати и 
да работи за реформиране на сектори, 
които чакат своите решения с десетиле-
тия. Първанов заяви, че АБВ ще постави 
няколко ясни приоритета пред парт-
ньорите си в управлението. Сред тях са: 
реализация на предложенията за соци-
ална и пенсионна реформа; извършва-
нето на анализ на състоянието и мерки-
те, които трябва да се предприемат за 
възраждане на енергийния сектор. Не 
на последно място АБВ ще следи и за 
начина, по който ще се изразходват па-
рите от новия външен дълг по конкрет-
ни разходни пера, от които държавата 
има реална нужда.

От АБВ също започнаха своята под-
готовка за местните избори през ок-
томври. Председател на предизборният 
щаб ще бъде Румен Петков. И през това 
тримесечие на няколко пъти от АБВ 
отправиха призив към БСП за търсене 
на възможности за издигане на общи 
кандидатури в лявото пространство, но 
поне засега социалистите се държат ре-
зервирано към предложението. Георги 
Първанов дори покани на среща лидера 
на БСП Михаил Миков, където да бъдат 
обсъдени широк кръг от теми, включи-
телно и местните избори. На този етап 
Миков не откликва на поканата с моти-
ва, че програмата му е много натоваре-
на. До местните избори остават близо 4 
месеца и е възможно все пак да се стиг-
не до сътрудничество между двете леви 
формации на някои места в страната. 

Напрежението в Орландовци и Гър-
мен бе тема, по която АБВ също взе 
отношение. Георги Първанов призова 
да се свика Консултативен съвет по на-
ционална сигурност към президента за-
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ради конфликтите и протестите на тези 
места. Според Първанов подобни кон-
фликти пряко засягат националната си-
гурност на страната. Той изрази мнение, 
че стабилността на правителството не е 
застрашена, но са застрашени граждан-
ския и социалния мир. Бившият прези-
дент е на мнение, че проблемите с ро-
мите са икономически и социални. Той 
предупреди, че не бива да се етнизира 
проблемът предизборно. 

2.2. Тенденции в парламентарната 
опозиция

2.2.1. БСП-лява България 
През изминалото тримесечие вътреш-
нопартийното напрежение в БСП ос-
тана високо. В телевизионно предава-
не бившият шеф на разузнаването ген. 
Бриго Аспарухов, понастоящем член 
на Националния съвет на БСП заяви, 
че на сегашния лидер на партията Ми-
хаил Миков му е бил предлаган подкуп 
от негов конкурент за поста. Това се е 
случило в навечерието на конгреса на 
БСП преди година, който избра нов 
лидер. Според Аспарухов информаци-
ята е била споделена от самия Миков 
на бившия председател Станишев и на 
още няколко души от ръководството на 
партията. Ген. Аспарухов изрази учудва-
не защо при тази ситуация, Миков не е 
съобщил публично за предлагания под-
куп. Няколко души от БСП впоследствие 
споделиха, че са знаели за това, но отка-
заха да назоват името на човека, пред-
лагал подкуп. Лидерът на БСП Михаил 
Миков отказа какъвто и да коментар. 

Прави впечатление, че казаното от 
Бриго Аспарухов създава по-скоро ин-
трига в БСП. Незнайно защо той споде-
ля тази информация година по-късно, 
въпреки, че по думите му, е знаел за 

това още на конгреса. Мнозина в БСП 
видяха опит за всяване на напрежение 
в партията и дискредитиране на нейния 
лидер преди местните избори. 

Още един вътрешнопартиен кон-
фликт заслужава да бъде отбелязан за 
това тримесечие. Един от най-изявени-
те опозиционери в БСП –Георги Кадиев 
внесе законопроект за промяна в Из-
борния кодекс, с който да бъде разре-
шена агитация на майчин език по време 
на предизборни кампании. Това е цел, 
за която ДПС се бори от няколко годи-
ни. Ръководството на партията реагира 
крайно негативно на предложението 
на Кадиев и най-вече на това, че не го 
е обсъдил и съгласувал с колегите си в 
парламентарната група. Стигна се дори 
до гласуване за неговото изключване 
от групата, като два гласа не достигна-
ха за това. 24 от левите депутатите са 
били „за“ изключването на Кадиев, а 14 
са подкрепили оставането му в групата. 
За да бъде изключен,  трябваше да се 
съберат гласовете на 2/3 от 39-те леви 
депутати, което прави 26 души. 

Веднага след гласуването на групата 
обаче Kадиев намекна, че все пак ще 
обмисли варианта дали да не оттегли 
закона като жест към колегите си, които 
са го подкрепили. Решението на групата 
в своя полза той определи като „един-
ственото положително нещо за БСП“ 
през последните месеци и като „стрес-
тест“ за партията.

И през изминалото тримесечие от-
ношенията на БСП с АБВ остават сложни. 
Въпреки това от АБВ подкрепиха БСП в 
събирането на необходимите подписи 
за сезиране на Конституционния съд 
по Закона за ратификация на външния 
дълг на стойност 16 млрд. лева. Зам.-
председателят на Народното събрание 
Янаки Стоилов оцени това положител-
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но, като заяви, че по важни въпроси е 
възможно взаимодействие между двете 
партии. Стоилов посочи още, че e въз-
можно БСП да си взаимодейства с АБВ в 
определени региони на местните избо-
ри, но за това са необходими допълни-
телни разговори. 

Важно значение за БСП изигра пре-
избирането на Сергей Станишев за още 
един мандат като председател на ПЕС. 
Това събитие само по себе си засилва 
международната легитимност на парти-
ята на европейско ниво. Михаил Миков 
оцени изборът на Станишев като важен, 
„защото българин ще води социалисти-
ческа и социалдемократическа Европа 
във времена на големи изпитания за 
левицата“. Това, според Миков, разкри-
ва нови възможности и дава енергия на 
БСП. 

След избирането си Станишев пов-
тори най-важните си каузи като лидер 
на ПЕС - битката с младежката безрабо-
тица, стандартите за демокрация, както 
и добро представяне на предстоящите 
избори в Дания, Португалия и Испания. 
Той се ангажира да продължи да помага 
на БСП, особено на предстоящите мест-
ни избори.

2.2.2. ДПС
Лютви Местан обяви, че вътрешнопар-
тийната демокрация ще бъде засилена, 
а номинирането на кметове ще започне 
от най-ниското ниво – общоселските съ-
брания. В централния предизборен щаб 
на ДПС ще бъдат включени 43 души. 
Сред тях са народните представители на 
движението, както и членовете на Цен-
тралното оперативно бюро на партията.

Лютви Местан заяви, че в партията е 
дадена свобода  на общинските струк-
тури да предложат най-подходящите 
стратегии за политическо взаимодейст-

вие в общини, в които ДПС няма ресурс 
за избиране на кмет със собствена лис-
та, но има решаващо значение при из-
бора на градоначалник. Той каза още, 
че има промяна в стратегията за поли-
тическо взаимодействие на партията и 
ДПС са отворени за диалог с други ли-
берални формации в страната, включи-
телно и НДСВ.

Местан обеща ДПС да регистрира 
свои кандидати за кметове в повечето 
общини, независимо дали формацията 
има шанс да победи със свой кандидат. 
Мотивът за това решение е, че „смисъ-
лът на политическата надпревара е да 
осигури сблъсък на различни идеи и 
концепции, а не на всяка цена да се спе-
чели кметското място“. Лидерът на ДПС 
на този етап не дава отговор въпроса 
дали партията ще има свой кандидат за 
кмет на София. Местан обясни, че ще 
изчакат предложението на Софийската 
областна организация на ДПС.

Зам.-председателят на ДПС Рушен 
Риза съобщи, че крайният срок за номи-
ниране на кандидати за кметове е до 30 
август, а ръководството ще вземе окон-
чателните решения през септември.

В началото на юни, непосредствено 
преди парламентарните избори в Тур-
ция,  Лютви Местан посети Анкара по 
покана на турския премиер Ахмед Даву-
тоглу. От ДПС определиха срещата като 
регулярна и отрекоха тя да е свързана с 
изборите в страната. Според Местан об-
щото им становище с турския премиер 
е, че европейската интеграция и демок-
ратизацията на региона са единстве-
ния възможен шанс за осигуряването 
на просперитет и създаването на зони 
на икономическо, социално и културно 
партньорство.

Председателят на ДПС Лютви Местан 
взе участие в срещата на европейските 
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местните избори, а след тях ще стане ос-
новата на нова партия. Вероятно новата 
формация ще се казва  „Бъдеще и раз-
витие на България“.

Лидерът на България без цензура 
евродепутата Николай Бареков  изрази 
разочарование от своите бивши колеги, 
които по думите му са подменили съз-
дадения от него политически проект. 

В начало на юни Николай Бареков 
обяви, че България без цензура ще издиг-
не за кмет на София неговата съпруга – 
Мария Календерска. 

2.2.4. Атака
И през това тримесечие Атака про-
дължи с проруската си реторика. От 
партията организираха няколко макар 
и малобройни антинатовски и антиа-
мерикански протести в градове като 
Варна, Добрич, Пловдив. От Атака се 
обявиха срещу идеята в България да бъ-
дат разположени американски танкове 
и друга тежка военна техника. Според 
Волен Сидеров по този начин страната 
„ще бъде колонизирана окончателно“ и 
ще стане „плацдам за война с Русия“. 

В края на юни от Атака поискаха 
да бъдат замразени цените на тока, но 
мнозинството в парламента отхвърли 
предложението на националистите. От 
партията на Сидеров поискаха още де-
путатите да разгледат предложението 
им за отнемане лицензите на електро-
разпределителните дружества, прекра-
тяване на приватизационните договори 
с тях и връщане на имуществото им в 
ръцета на държавата. Въпреки насто-
яванията на парламентарната група на 
Атака народните представители от уп-
равляващата коалиция гласуваха про-
тив влизането на това предложение в 
дневния ред на парламента.

Атака предложи промени в Закона за 

либерални партии, която се проведе в 
края на юни в Брюксел. За това събитие, 
Местан получи покана от министър-
председателя на Белгия Шарл Мишел и 
от Ги Верхофстадт – председател на гру-
пата на Алианса на либералите и демо-
кратите за Европа (АЛДЕ) в Европейския 
парламент. Либералите организират за 
първи път подобен форум, на който ще 
присъстват лидерите на либералните 
партии в Европа, министър – председа-
тели, министри - либерали и членовете 
на президиума на групата на АЛДЕ. На 
форума е била дискутирана либерал-
ната перспектива за бъдещето на Евро-
пейския съюз 

2.2.3. БДЦ
След като партия Лидер се преименува 
на „Български демократичен център“ се 
стигна до практически разпад на парла-
ментарната група. Бившите сподвижни-
ци на Николай Бареков – Светлин Тан-
чев и Румен Йончев заявиха, че името 
на парламентарната група трябва да 
бъде сменено на парламентарна група 
„Център“, за да не бъде асоциирано с 
преименуваната партия на Христо Ко-
вачки.  Това условие не бе изпълнено 
и се стигна до конфликт, който разде-
ли БДЦ окончателно на два лагера – на 
близки до бизнесмена Христо Ковачки 
депутати и една група около Светлин 
Танчев и Румен Йончев. 

Нещо повече,  в средата на юни стана 
ясно,  че групата около Танчев ще съз-
даде нова формация, който ще се яви 
самостоятелно на местните избори. В 
новата формация ще се включат Съюза 
на свободните демократи, Земеделския 
народен съюз на Румен Йончев, Дви-
жение „Гергьовден“, движение „Радика-
ли“. Новият политически съюз ще има 
централна регистрация и ще участва на 
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публичност на имуществото на лица, за-
емащи висши държавни и други длъж-
ности. Новият текст предвижда собстве-
ниците на електронните и печатните 
медии, социологическите агенции, PR 
агенциите и продуцентските къщи да 
декларират пред Сметната палата свои-
те доходи и имущества.

Сред мотивите на вносителите на 
законопроекта е посочено, че това „ще 
бъде важна стъпка за постигането на 
по-голяма прозрачност и по-успешна 
борба със задкулисието”. Волен Сиде-
ров счита, че в медиите работят журна-
листи с голяма известност и гражданите 
често и не случайно се интересуват от 
обстоятелства, свързани с тях, с техните 
доходи и имущество, които, по думите 
му, до момента са скрити и неясни за 
обществото.

И през тази година Атака се обяви 
против гей-парада в столицата, проведен 
в края на юни. От партията дори внесо-
ха законопроект, целящ криминализи-
рането на „публичната манифестация на 
хомосексуалната ориентация“, и пред-
виждащ лишаване от свобода от 1 до 5 
години и глоба от 1000 до 5000 лева. 

3. Общественото мнение 

Проучване на Алфа рисърч, проведено 
в средата на юни показва, че събитията 
през последните месеци като планира-
ното повишение цените на тока, диску-
тираните реформи в здравеопазването 
и пенсионната система, конфликтите 
с ромите и дебатите около съдебната 
реформа повишават социалното на-
прежение и нараства разочарованието 
към изпълнителната власт. В резултат, 
цялостната оценка за дейността на пра-
вителството бележи лек спад спрямо 
април - 20% одобрение срещу 41% не-

одобрение. 
Премиерът Бойко Борисов остава 

незасегнат от спада в доверието към 
правителството. С 33% личен рейтинг 
той продължава да е втория най-харес-
ван политик в страната след кмета на 
столицата Йорданка Фандъкова.

Редица министри от кабинета обаче 
фокусират недоволството на по-широ-
ки слоеве и социални групи. Новата тен-
денция, която Алфа Рисърч регистрира 
през юни и която се наблюдава изклю-
чително рядко, е нарастване едновре-
менно и на доверието, и на недоверието 
към няколко ключови реформаторски 
настроени министри. Най-изявен е този 
феномен в отношението към здравния 
министър Петър Москов и социалния 
Ивайло Калфин. В ситуация на поля-
ризация на отношението към Москов 
и Калфин, регионалният министър Ли-
ляна Павлова се откъсва като лидер в 
класацията на най-успешните министри 
с 30,7% положителни и само 3,8% отри-
цателни оценки. Одобрението за дей-
ността на Петър Москов също нараства 
спрямо април (от 24,3% до 27,8%), но 
и критиките към него нарастват с 3% в 
сравнение с три месеца по-рано. Ана-
логична е тенденцията в мнението за 
работата на социалния министър Ивай-
ло Калфин (нарастване на положител-
ните оценки от 19,7% до 25% и на отри-
цателните от 9,1% до 11,7%). С близък 
до Петър Москов индекс за дейността 
е и министърът по еврофондовете То-
мислав Дончев. Макар и в значително 
по-малка степен, той продължава да 
е сред популярните имена в кабинета 
(15,6% положителни и 4,9% отрицател-
ни оценки).

Най-неодобряваните членове на 
правителството продължават да бъ-
дат министъра на образованието То-
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дор Танев (3,9% одобрение и 20% не-
одобрение) и икономическия Божидар 
Лукарски (3,2% одобрение и 17,2% не-
одобрение). Притесненията около по-
вишението на цената на тока, понижа-
ват рейтинга и на енергийния министър 
Теменужка Петкова (1,3% одобрение и 
14,9% неодобрение).

Сред лидерите на политическите 
партии председателят на АБВ Георги 
Първанов се ползва с одобрението на 
22% от анкетираните. След него се на-
реждат - съпредседателят на ПФ Кра-
симир Каракачанов (16,7%), Валери Си-
меонов (15,9), лидерът на БСП Михаил 
Миков (14%), Меглена Кунева (14%), Ра-
дан Kънев (13%), Волен Сидеров (9,5%).

Тенденцията на спад в доверието в 
основните държавни институции про-
дължава и през това тримесечие. Про-
учването на Алфа рисърч показва, че 
Народното събрание продължава да е 
институцията с най-нисък рейтинг - 10% 
доверие срещу 52% недоверие. Малко 
по-високо, но също преобладаващо не-
гативно е и отношението към неговия 
председател Цецка Цачева (16% одо-
брение срещу 43% неодобрение). Пре-
зидентът Росен Плевнелиев получава 
одобрението на 24% срещу 37% неодо-
брение.

Неизменно силно негативно е отно-
шението към институциите на съдебна-
та власт, като положително отношение 
към съда имат 8% от респондентите 
срещу 60% негативни оценки. Сходни са 
нагласите към прокуратурата - 6% одо-
бряват нейната работа , 60% - не.  Глав-
ният  прокурор Сотир Цацаров среща 
одобрението на 13% от анкетираните, 
докато 40% са настроени отрицателно 
към него.

Силови институции като армия и 
полиция, които през последните годи-

ни бяха едни от малкото, ползващи се 
с доверието на хората сега също съби-
рат повече критични оценки, отколкото 
позитивни: армия - 19% доверие срещу 
34% недоверие, полиция – 18% доверие 
срещу 44% недоверие.

След кризата с КТБ, дълго изграж-
даното доверие в Българска народна 
банка се срина на 9% одобрение срещу 
52% неодобрение. 

С преобладаващо доверие от страна 
на обществото към момента се ползват 
единствено обществените медии БНТ 
(52% доверие срещу 12% недоверие), 
БНР (48% доверие срещу 26% недове-
рие) и Българската православна църква 
(35% доверие срещу 20% недоверие).

Проучването на Алфа рисърч показ-
ва, че се запазва устойчива тенденция в 
електоралната подкрепата за основните 
политически партии в страната. За ГЕРБ 
биха гласували – 21,9% от избиратели-
те. БСП остава втора с 11,5%. След тях 
се нареждат – ДПС – 7,3%, РБ – 5,7%, 
ПФ – 5,7%, АВБ – 3,5%, Атака – 3,2%. Тези 
резултати показват, че ако в страната 
се проведат предсрочни парламен-
тарни избори 7 партии ще попаднат в 
Народното събрание. От парламентар-
но-представените единствено бившите 
съпартийци на Николай Бареков - БДЦ 
губят шансове за преминаване на 4 
процентната бариера. 

4. Основни изводи и прогнози 

1. Сблъсъците и протестите в две от 
ромските махали в страната изведоха на 
преден план проблеми, по които от го-
дини липсват работещи решения. Сла-
бата степен на интеграция на ромския 
етнос води след себе си до множество 
социални проблеми, които изострят на-
строенията в страната. Опасността от 
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политизиране на въпроса е налице и 
националистическите партии могат да 
опитат да извлекат дивиденти за себе си 
в предстоящата кампания за местните 
избори. Това обаче може да радикали-
зира обстановката в страната. Ето защо 
правителството и управляващото мно-
зинство трябва да намерят механизми, 
които да възпрат развитието на подоб-
ни процеси. 

В следващите месеци политическа-
та ситуация ще се определя главно от 
предстоящите избори за местни органи 
на властта. Това може да забави работа-
та по реформите, които управляващите 
опитват да проведат и те да бъдат отло-
жени за след изборите. 

2. ГЕРБ продължава да бъда първа 
политическа сила с почти двойна пред-
нина пред втората партия – БСП. На този 
етап ГЕРБ няма реална управленска ал-
тернатива, което й дава самочувствие в 
предстоящите местни избори. По всяка 
вероятност ГЕРБ ще засили присъстви-
ето си в местната власт, което може да 
бъде предпоставка за преструктурира-
не на политическото пространство в 
страната. На този етап ГЕРБ се съобра-
зява с коалиционните си партньори, но 
един силен резултат на изборите за тях 
може да доведе до преосмисляне на уп-
равленската формула и намаляване на 
влиянието и претенциите на Реформа-
торския блок.

3. За Реформаторския блок местни-
те избори ще бъдат голямо предизвика-
телство. По всички личи, че те ще бъдат 
крайъгълен камък, не само за единство-
то, но и за бъдещето на Блока. На този 
етап се забелязват противоречия по от-
ношение на принципите, по  които ще 
се издигат общите кандидатури на РБ. 
Опитите на Меглена Кунева да нало-
жи свои кандидати може да доведе до 

конфликт и на някои места в страната, 
партии от Блока да се явят с различни 
кандидати. 

Предизвикателство пред Реформа-
торския блок са и реформите, с които са 
се заели техните министри – в областта 
на правосъдието, здравеопазването и 
образованието. От успеха или неуспеха 
на тези реформи ще зависи до голяма 
степен и политическото бъдеще на РБ. 

4. Патриотичният фронт продъл-
жава да балансира между подкрепа и 
критика към управлението. На моменти, 
поне публично, ПФ се държи като опо-
зиционна формация. Това обаче тряб-
ва да бъде разглеждано по-скоро като 
тактика, която цели ПФ да минимизира 
възможните негативи от подкрепата му 
за правителството. 

5. През последните месеци АБВ се 
стабилизира електорално. Причините 
за това са доброто представяне в прави-
телството на вицепремиера и министър 
на труда и социалната политика Ивайло 
Калфин. Той е едни от най-одобрявани-
те министри, което се отразява позитив-
но  на АБВ като цяло. Подобно на ПФ, 
от АБВ също съумяват да балансират 
между подкрепата си за управлението и 
критиката в определени области, които 
носят негативи на правителството като 
цяло. Типичен пример за това са крити-
ките към министъра на отбраната, към 
състоянието на енергетиката и рефор-
мата в съдебната система. 

6. Кризисните процеси в БСП про-
дължават. Във вътрешнопартиен план 
се наблюдава напрежение между раз-
личните лагери в партията. На този етап 
Михаил Миков по-скоро успява да ба-
лансира между тях, но все още не може 
да намери пътища за излизане от криза-
та и засилване на опозиционната роля 
на БСП. Кадровият дефицит в партията 



16 2/2015

и липсата на идейно обновление не да-
ват възможност за нарастване на елек-
торалната й подкрепа. Местните избори 
са голямо предизвикателство за БСП, 
тъй като  на тях партията може да загу-
би в региони, в които до този моменти 
е имала добро присъствие в местната 
власт. 

7. ДПС продължава своята кри-
тика към управляващото мнозинство 
и по специално към ПФ и РБ, които 
според партията използват „езика на 
омразата“ и етнизират социалните 
конфликти в страната. От друга страна, 
в ключови за ГЕРБ моменти, ДПС под-
крепя техни инициативи, заради което 
и през това тримесечие в публичното 
пространство и медиите продължа-
ва да се говори за скрити договорки 
между двете партии. 

8. БДЦ окончателно се раздели 
на две групи, макар и неформално на 
този етап - на депутати, представите-
ли на партията, зад която стои бизнес-
мена Христо Ковачки  и на депутати 

около Светлин Танчев и Румен Ненчев. 
Последните обявиха, че ще създадат 
нова формация, която ще участва са-
мостоятелно на местните избори. Тези 
две групи на този етап се държат твър-
де конюнктурно в парламента, което 
прави все по-трудно тяхното позицио-
ниране. По определени въпроси под-
крепят управляващите, а по други се 
държат опозиционно. Много вероятно 
е след местните изборите да настъпи 
разместване в рамките на парламен-
тарната група и тя да се разцепи или 
дори да престане да съществува като 
единен субект. 

9. През изминалото тримесечие се 
наблюдава електорално стабилизира-
не и за Атака. Причини за това са про-
руската и антинатовската реторика, на 
която от партията залагат. Спекулира-
нето с темата, свързана с натовските 
учения в страната и възможността за 
настаняване на българска територия 
на американско въоръжение, засилва 
подкрепата за партията сред национа-
листическия електорат. 
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 A R O M E T E 

Б А Р О М Е Т Ъ Р
Политическите партии в България

Георги Карасимеонов (Ред.)

В следващите месеци политическата ситуация ще се определя главно от предстоящите 
избори за местни органи на властта. Това може да забави работата по реформите, които 
управляващите се опитват да проведат и те да бъдат отложени за след изборите. 

ГЕРБ продължава да бъда първа политическа сила с почти двойна преднина пред 
втората партия – БСП. На този етап ГЕРБ няма реална управленска алтернатива, което 
й дава самочувствие в предстоящите местни избори. По всяка вероятност ГЕРБ ще 
засили присъствието си в местната власт, което може да бъде предпоставка за пре-
структуриране на политическото пространство в страната. 

За Реформаторския блок местните избори ще бъдат голямо предизвикателство. 
По всички личи, че те ще бъдат крайъгълен камък, не само за единството, но и за 
бъдещето на Блока. На този етап се забелязват противоречия по отношение на 
принципите, по които ще се издигат общите кандидатури на РБ.

Кризисните процеси в БСП продължават. Във вътрешнопартиен план се наблюда-
ва напрежение между различните лагери в партията. На този етап Михаил Миков 
по-скоро успява да балансира между тях, но все още не може да намери пътища за 
излизане от кризата и засилване на опозиционната роля на БСП. Кадровият дефицит 
в партията и липсата на идейно обновление не дават възможност за нарастване на 
електоралната й подкрепа.
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