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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност и значимост на проблема
От 70-те години на миналия век пряката демокрация преживява възходящо
развитие в САЩ, от 90-те години насам – в Европа, а през последните 1-2 десетилетия и
в много други части на света. Днес референдуми се провеждат двойно повече отколкото
преди петдесет години и почти четири пъти повече отколкото в началото на XX век1.
Идеята за пряко участие на гражданите в определянето на политиките, на които
са адресат, е идея с нарастваща привлекателност поради разочарованието от
партийната демокрация, политическата корупция и олигархичната власт от една страна,
както и поради постматериалния стремеж на хората към самоуправление и автономия,
от друга. Новите комуникационни и информационни технологии със своята
трансформационна социална роля засилват интереса и самочувствието на индивидите и
групите за пряко участие в управлението.
Нарастващ интерес към пряката демокрация проявяват не само гражданите, но и
политическите елити. Изцяло представителни демокрации като Обединеното кралство,
Дания, Канада в днешно време се обръщат към директното участие. Плебисцитарният
уклон на националните елити се засилва с възхода на популизма.
Референдумите се инструментализират за търсене на легитимация и изход от
трудни политически дилеми. В това отношение последните години ни направиха
свидетели и на една нова употреба на допитванията – за засилване на преговорни
позиции в международните отношения и конкретно в Европейския съюз. С такава цел
беше свикан референдумът относно предложението на европейските кредитори в
тежко задлъжнялата Гърция през 2015 г., референдумът за бежанците в Унгария и
референдумът за европейското членство на Великобритания през 2016 г. Тази най-нова
употреба на референдумите поставя настойчиво, особено след Брекзит, въпроса за
прякото участие като работеща процедурна демокрация със съответните институти,
правни режими, 8институционално-културни комплекси, въпроса за неговата
съдържателност и ефективност.

2. Цел, обосновка и обхват на изследването
Дисертационният труд изследва пряко-демократичния модел на САЩ на
субнационално равнище (щат и по-ниски нива на самоуправление). Обект на анализ и
оценка са системата от механизми и регламенти за пряко участие, тяхната същност,
генезис, развитие, употреба и ефекти. Предмет на проучването е възможността за
подобряване на политическото представителство и качеството на демокрацията
1

Altman, David, Direct Democracy Worldwide, Cambridge University Press, 2011 p.65
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посредством пряко политическо участие, основано на подходяща пряко-демократична
инфраструктура, инструменти, практики, култура.
Изборът на САЩ и техния пряко-демократичен модел като обект за изследване
е направен заради исторически утвърденото място на тази държава, още от самото й
създаване, на еталон за конституционна демокрация, но преди всичко по причини, че:
Пряката демокрация в САЩ (заедно с тази в Швейцария) има най-дълга история и е
трайно интегрирана в политическия процес до степен на полупредставително-полупряко
или хибридно демократично управление. Около 200 милиона американци2 редовно
гласуват на референдуми/инициативи и с оглед на това САЩ могат да бъдат определени
като най-голямата хибридна демокрация3 в света, въпреки че на федерално ниво нямат
възможност за пряк вот и не са провели нито един национален референдум. Прякото
участие в САЩ, следователно, предоставя възможност за задълбочени наблюдения и
изводи.
Цел на изследването е да разкрие и оцени мястото и ролята на прякодемократичния компонент при функционирането на демократичното управление на
субнационално ниво в САЩ, най-вече в щатите с хибридна демокрация.
Обхват на изследването: обхванати са всички проявни форми на пряко участие в
САЩ без градското събрание4, което продължава да се използва в някои малки
общности още от времето на колонизацията на Америка. Времевият обхват съвпада с
периода на съществуване на модерната пряка демокрация в САЩ: от извършване на
първата пряко-демократична реформа на щатско ниво – 1898 г. в Южна Дакота до
последните общи избори през 2018 г.

3. Хипотези, изследователски задачи и въпроси
Основната хипотеза на дисертационното изследване е следната:
Допълването на демократичното представителство с пряка демокрация,
едновременното им използване и уравновесяване в политическия процес,
формиращо т.нар. хибридна (полупредставителна-полупряка) демокрация, като тази
на субнационално ниво в САЩ, може да осигури демократична система с по-високо
качество, в която свободата и политическото равенство са гарантирани в по-голяма
степен.
Основната хипотеза тръгва от разбирането, че пряката демокрация не съществува
като самостоятелен политически режим, тя е подрежим или частичен режим на

2

Най-вече гражданите на 24-те щата с интензивно пряко участие и Окръг Колумбия, но също в много
окръзи и общини извън тях.
3
Термин на Е.Гарет, използван и от други американски политолози. (Garrett, Elizabeth (1999), California’s
Hybrid Democracy, Working Paper No. 39, USC Law School and California Institute of Technology, p.5)
4
„събрание на населението” според българското законодателство
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демократичния режим, който е основно представителен („Не съществува демокрация,
която да не е представителна”, А. Турен5).
Формулирана е и допълнителна хипотеза с оглед процедурната природа на
пряката демокрация, а именно:
Пряката демокрация може да реализира своя контролиращ и развиващ
потенциал само при подходящ дизайн на механизмите за пряко участие, оптималното
им съчетаване и взаимно подсилване заедно с вписването им в конституционната
архитектура на демократичната държава с нейните основополагащи принципи на
върховенство на правото, защита на човешките права и др.
За доказване на хипотезите и постигане целите на изследването са набелязани
следните задачи:
•
Да се изследва пряко-демократичната реформа на представителния модел
на конституционна демокрация в САЩ – какъв е историческият момент и причините за
„корекция” на представителната демокрация, могат ли да се търсят аналогии в
политическото настояще на „млади” демокрации като България;
•
Да се разгледат и типологизират пряко-демократичните модели на щатско
ниво, оформени в резултат на историческото развитие;
•
Да се анализират пряко-демократичните механизми и процедури в тяхната
системна взаимосвързаност и функционалност както в американската конкретика, така и
в универсален план спрямо два ключови властови аспекта: на овластяване на
управляваните и на ограничаване властта на управляващите/държавата;
•
Да се анализират ефектите на прякото участие в САЩ върху основни
аспекти на качеството на демокрацията: правова държава, легитимност,
представителство и изразяване на интереси, отчетност, политическа комуникация,
политическа култура и оттам - върху реализирането на ключовите измерения/ценности
на демокрацията: политическа свобода, политическо равенство и демократичен
контрол;
•
Да се откроят особеностите на прякото участие в САЩ, неговите
предимства и недостатъци, както и дебатът за бъдещето на пряката демокрация в САЩ;
•
Да се изведат общоприложими заключения и препоръки за внедряване и
употреба на пряко участие като допълнение (частичен режим) на представителната
демокрация, способстващо за нейната консолидация и усъвършенстване в днешните
условия.

5

Турен, Ален, 1994, Що е демокрация, ИК Колинс-5, София, с.64
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4. Методология
Използван е системният подход, за да бъде проучен и разкрит прякодемократичният модел на управление на щатско ниво в САЩ в неговата цялост и
динамика.
Предвид комплексността на обекта на изследване и поставените задачи са
използвани методи и на други обществени науки: юридически метод и правен
институционализъм за изясняване на правната рамка и правните отношения във връзка
с прякото участие, сравнително-исторически методи, историческо описание,
периодизация, ретроспекция за проследяване на пряко-демократичната реформа;
емпирично-социологически методи за проучване влиянието на икономиката, културата
и други социални фактори за функциониране на пряката демокрация в САЩ. Използвани
са качествени методи за анализ на нормативни документи, изборни книжа, официални
информационни брошури; вторичен анализ на данни и научни изследвания на
разнообразни проблеми и аспекти на пряката демокрация в САЩ, направени главно от
американски експерти, мозъчни тръстове и неправителствени организации.
Предвид силната контекстуална чувствителност на прякото участие изследването
разчита още на методите6:






наблюдение: непосредствено полево наблюдение на кампании и гласуване на
референдуми в изборния ден в САЩ, опосредствано дистанционно наблюдение
на прякото участие в няколко изборни цикъла в САЩ ( 2010-2018 г.) чрез масмедии, социални мрежи (главно чрез професионалната група на събирачите на
подписи) и др.
изследователско интервю и свободна беседа с участници в референдумния
процес (администратори, петиционери, политически консултанти, законодатели,
лобисти, активисти и др. в четири щата и Окръг Колумбия)
изследване на случаи (case study) и частично биографично изследване за
разкриване на индивидуалното действие и мотивация за предприемане на преки
законодателни инициативи.

5. Особености и ограничения на проблемната област
Липсва утвърдена универсална теория за пряката демокрация. Категорийнопонятийният апарат в страните с пряко участие е развит, но на български език е
рудиментарен. Необходимо е да се правят чужди заемки за осъществяване на
терминологична номинация на проявните форми на пряка демокрация.

6

Голяма част от изследването е осъществено от авторката като Фулбрайтов независим изследовател в
САЩ (2010 г.), като участник в международни проучвателни посещения в Калифорния и Аризона (2015 г.) и
като наблюдател в Средния Запад на средносрочните общи избори на САЩ през 2014 г.
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Проблематична е употребата на ключовите термини на пряката демокрация
„инициатива” и „референдум”, които не се възприемат все още терминологично от
българските обществени науки, а по-скоро като общо-употребими думи от общественополитическия лексикон. Това налага още в Увода на дисертационния труд да бъдат
направени терминологични уточнения.
Липсват агрегирани емпирични и статистически данни за използването на пряко
участие в САЩ на местно ниво, а в България - на всички нива, което възпрепятства
използването на статистически методи за обобщения и сравнения.

5.

Практическо значение на изследването

Изследването се стреми да запълни съществуваща празнина в българското
политологично познание и най-общо в българската хуманитаристика по отношение на
североамериканската демокрация и нейната пряка страна. Същевременно изследването
може да подпомогне развитието на нормативната теория на пряката демокрация и
нейния терминологичен апарат на български език.
Изследването цели да допринесе в приложен аспект към българския lex ferenda и
към информиране на политическия дебат и усилията на гражданското общество (и
политическия елит) у нас за консолидиране и развитие на демокрацията по посока
овластяване на гражданите за реален контрол и участие в управлението.

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Обем и структура на дисертационния труд
Дисертационният труд е с обем 251 страници. Основният текст е 218 страници и е
структуриран в увод, четири глави и заключение, както следва: увод - 12 страници,
четири глави – общо 186 страници и заключение с изводи и препоръки – 20 страници. В
останалите 33 страници са поместени: „Приложения” – карти, таблици и графики,
общо 25 на брой и списък „Използвана литература” с 313 източника на английски,
немски и български език. Направени са 417 референции/бележки под черта.

2. Кратко представяне на изложението на дисертационния труд
Първа глава
Пряка демокрация – концептуализация
Българското научно познание относно пряката демокрация и националния
пряко-демократичен модел на САЩ е обект на преглед в началото на настоящата глава.
В България темата за пряката демокрация не е във фокуса на вниманието на
политологията и другите социални науки, с изключение на правната наука, която й
9
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отделя място във връзка с конституционната теория и принципа на народния
суверенитет. Като самостоятелен опит за изграждане на конституционна теория на
пряката демокрация се откроява монографията на Мартин Белов „Пряка демокрация”7,
представяща и обобщен преглед на някои национални пряко-демократични модели,
включително американския.
Българската американистика не е разработвала темата за прякото участие в САЩ,
нейното внимание е привлечено от историята на САЩ, тяхната роля в международните
отношения, явлението антиамериканизъм и др.
На институционално ниво известен правно-приложен интерес към пряката
демокрация и конкретни национални модели проявява еднократно Народното
събрание, което през 2004 г. възлага изготвянето на сравнително-правно изследване
„Гражданското участие в законодателния процес в страните от Европейския съюз, САЩ,
Швейцария и в някои източноевропейски страни” във връзка с подготовката на
България за присъединяване към Европейския съюз. Изследването, общо взето
повърхностно, не е взето под внимание за целите на законотворчеството.
Българският политически елит по правило неглижира темата за прякото участие,
не инициира референдум за вземане съгласието на суверена относно новата
Конституция на Република България, нито относно европейската интеграция на
страната8. Законодателството9, конкретизиращо конституционното право на българските
граждани на пряко участие, е направено рестриктивно и не е съобразено със
стандартите на Съвета на Европа. При прилагането му за произвеждане на национални
допитвания през 2013, 2015 и 2016 г., за целите на протестните мобилизации в
черноморските общини срещу проекта Бургас Александруполис (2008-2009 г.), както и
при други местни референдуми, като тези в Трън, Стара Загора и Генерал Тошево (2017
г.), става ясно на практика, че регламентите са силно проблематични. В тази връзка се
възбужда интересът на обществените науки за анализ и оценка на правилата, чуждия
опит, за нормативни оценки на пряката демокрация и др.
Темата за пряката демокрация се появява и като съпътстваща в политологични
анализи
на
явлението
популизъм,
предвид
неговия
„плебисцитарен
уклон”(Г.Карасимеонов).
Темата за пряката демокрация присъства в пространното политологично
изследване „Качество на демокрацията в България” ( 2013-2014 г.) с ръководители А.
Тодоров и Д.Канев10. То определя българската демокрация като „дефектна”,
нелиберална. Един от основните дефекти, изведен от изследователите, е големият
7

Белов, Мартин( 2009), Пряка демокрация, София: Сиела
България е една от малкото демокрации без проведен референдум за приемане на основния закон и
една от малкото държави-членки на ЕС без нито един европейски референдум.
9
Закон за допитване до народа - 1996, заменен от Закон за прякото участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление – 2009 г.
10
Канев, Д. и А.Тодоров ред.(2014), „Качество на демокрацията в България”, София: Изток-Запад, 2014
8
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дефицит на гражданско участие и съответно необходимостта от преодоляване чрез
демокрация на участието и пряка демокрация.
Със сигурност може да се твърди, че главният интерес към пряката демокрация е
локализиран в неправителствения сектор11, където се осъществяват няколко научноприложни изследвания и се натрупва познание главно за пряко-демократичната
система на Швейцария, считана за еталон. Също към 2016 г. са изготвени и представени
граждански законодателни предложения12 за подобряване на българското
референдумно законодателство, оставени без последствия от страна на институциите.
Като цяло представителите на българските обществени науки се занимават
(доколкото се занимават) на онтологично и аксиологично равнище с темата за пряката
демокрация и често са изкушени да правят генерални нормативни оценки относно
нейната полезност. В политологичния дискурс относно референдумите у нас доминират
тези, присъщи на т.нар. стар политически дебат за пряката демокрация13 – тезата за
некомпетентните граждани, диктата на мнозинството, неприложимостта на прякото
участие към повечето проблеми на държавното управление, данъците, международна
политика и др. Докато старият дебат е най-общо за това дали да има пряко участие, то
новият дебат се занимава с въпроса за успешното вграждане на пряко участие в
представителния модел и намиране на „златното сечение” между тях.
Вторият раздел „Демокрация и пряка демокрация” разглежда пряката
демокрация като една от двете основни теоретични разновидности на демокрацията.
Ако при представителното управление народът е източник и бенефициер, но не и
непосредствен субект на публичната власт, то пряката демокрация се основава на
идентичност на източник, бенефициер и субект на управлението (Е. Танчев)14.
Народът взема решение – реализира се управление от народа, ако реферираме към
известната фраза на А.Линкълн „управление на, от и за народа”15.
Представени са основни концепции за обхвата на пряката демокрация и нейните
институти: референдум (и разновидности, вкл. плебисцит), гражданска инициатива,
отзоваване (вкл. народен вот на (не)доверие) и общо събрание на населението.
От гледна точка на различните демократични типологии пряката демокрация е
дефинирана като мажоритарна и електорална, а също и процедурна във висока
степен, доколкото крайният й ефект е силно зависим от нейния правно-нормативен
дизайн. Пряката демокрация е агрегативна за разлика от участническата и
11

Сдружение „Болкан Асист”, Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (БСНГИ),
Институт за пряка демокрация,Европейски институт, ФРМС.
12
Национална гражданска инициатива „Участие, не участ!” www.initiative.bg внася законопроект в
Министерски съвет на 26.05.2016 г., но не е придвижена въпреки изискванията на ЗПУГДВМС.
13
от гледна точка на обществените науки в развитите демокрации
14
Танчев, Е., Въведение в конституционното право, Сиби 2003 София с.268.
15
„Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth”. A.Lincoln,
Gettysberg Address, 19.11.1863, Library of Congress
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съвещателната, които имат трансформационна природа. Широкото разбиране на
пряката демокрация я обединява с партиципаторната и делиберативната в един общ
модел на „демокрация на участието”, но изследването определя това като погрешно,
тъй като отличителен белег на пряката демокрация е вземането на решение т.е.
упражняването на политическата власт. Засегнато е и специфичното разбиране на
Сартори16 за разграничаване на „референдумна” и „пряка демокрация” на базата на
наличието на взаимодействие на вземащите пряко решение.
Пряка демокрация като напълно самостоятелен политически режим реално не е
съществувала (дори и в древногръцката „полития”) и не изглежда вероятно да се
реализира в чист вид. Нуждите на управленския процес изискват постоянно
администриране и специализация, което прави представителните институции
незаобиколими. Представителната демокрация, на свой ред обаче, е малко вероятно да
се практикува особено в бъдеще, без да бъде коригирана и допълвана от пряка
демокрация. Използването на пряко участие бележи възходящ тренд в страните по света
и съществува от минимално и инцидентно, до интензивно и регулярно. В това
отношение се оформят три глобални групи държави („три свята на референдуми”
М.Сетала17):
1) В малка група страни (Швейцария и САЩ) прякото участие включва конституционна и
законодателната инициатива, вградено е в политическия процес, произвежда
традиционна легитимност и след дълга употреба е довело до хибридност на
демократичния режим;
2) Втора група страни използват често директно участие най-вече при вземането на
важни политически решения с основен инструмент гражданското вето (без инициатива)
върху актове на законодателната власт (Австралия, Ирландия, Италия, Дания и др.) и
3) „Трети свят” (България и др.) на пряката демокрация се отличава с голямо
разнообразие, но най-общо прякото участие е инцидентно, преобладават плебисцити,
свиквани по решение на държавния глава или парламентарното мнозинство.
Състоянието на пряко-демократичния компонент на демократичната система
представлява важен аспект на качеството на демокрацията. Качеството се
концептуализира в последно време от политологията на базата на „измерването” на
реално съществуващите демократични режими. В изложението е поставен акцент върху
концепцията на Волфганг Меркел18 с идеята разработеният от него модел да бъде
приложен по-нататък при изследването на американската пряко-демократична система.
В последния раздел „Пряка демокрация – философски основания и
демократически теории” директното вземане на решение от гражданите се дискутира в
16

Сартори, Джовани, Теория на демокрацията, Т. 2. : Класическите проблеми, София: ЦИД, 1992, с.174
Setala, Maija T. (1997), Theories оf Referendum аnd the Analysis оf Agenda-Setting,Londo: LSE
18
Merkel, Wolfgang (2004) Embedded and defective democracies, Democratization, 11:5, 33-58, DOI:
10.1080/13510340412331304598
17
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светлината на Теорията за народния суверенитет (Русо) и договорните теории (Хобс,
Лок), Учението за разделението на властите (Монтескьо), теориите за политическия елит
(Парето и др.) и по-новите теории за Принципала и агента (Рос, Митник), Публичния
избор (Бюканън), Теория на справедливостта (Роулз), Защитната демокрация
(Макферсън), плуралистичните концепции (Дал, Труман, Липсет, Стреч), най-новите
системни теории (Н.Луман) и др.
Посочва се, че пряката демокрация спомага както за реализиране на теоретичния
минимум на демокрацията, канализирайки конфликтите в процедури за пряко вземане
на решение и оттам за мирно разрешаване, така и за по-софистицираните демократични
системи за „управление на временни мнозинства” (Д.Ръстоу) и полиархия (Дал).
Пряката демокрация е самоуправление и автономия – даване на закони на
самия себе си (от гр. „авто” – себе си и „номос” – закон).
Пряко-демократичният компонент подпомага политическата конкуренция, като
израз на политическата свобода и политическото участие, като израз на политическо
равенство т.е. и двете основни измерения (или конкуриращи се цели) на
демократичния идеал. Третото измерение „контрол”, добавяно от някои теоретици
(Попър, Робъртс, Меркел и др.) съставлява изцяло смисъла на преобладаващия брой
институти на пряката демокрация (народно вето и задължителни референдуми), които
осигуряват текущ вертикален контрол във времето между изборите и конституират
управляваните като властови баланс и противотежест.
От гледна точка на съвременните системни теории и разбирането им за
еволюция, пряката демокрация едновременно гарантира стабилността на
политическата системата и създава потенциал за нейната пренагласа и
развитие/”автопоезис” ( Н.Луман)19.

Втора глава
Поява и развитие на пряко-демократичния модел В САЩ
Тази част от дисертацията представя генезиса и хода на въвеждане на инициатива,
референдум и отзоваване на щатско и по-ниско ниво на самоуправление, изследва
произхода на идеите на пряката демокрация – ендогенен и екзогенен, и тяхното
разпространение в САЩ, интерпретира ги в светлината на американската политическа
философия и оценява факторите – специфични и общовалидни, за извършване на
подобна реформа.
Пряко-демократичната реформа в САЩ се осъществява в периода от края на XIX
до средата на второто десетилетие на XX в. основно в щатите на запад от р. Мисисипи.
19

Luhman Niklas, Der Saat des politischen Systems, Beck, Ulrich (Hrsg.): Perspektive der Weltgesellschaft,
Frankfurt am Main, 1998
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Предмет на реформиране е моделът на представителна демокрация, създаден едно
столетие по-рано с основаването на американската държава и допълнително
демократизиран по време на управлението на президентите Томас Джеферсън (18001808 г.) – „Джеферсънова демокрация”, и Андрю Джаксън (1828-1836 г.) – „Джаксънова
демокрация”.
Генезисът на реформата е свързан с олигархизация на американската
представителна демокрация в резултат на бърза индустриализация и монополизация на
националното стопанство, обединено с Гражданската война. Натискът на тръстовете
довежда до политическа корупция, делегитимация на представителните институции и
демократична криза. Въпреки наличието на изборност, институционални лостове за
баланс на властите и други напредничави за епохата конституционни механизми,
основните политически партии и политическата власт са „похитени” от икономическия
монопол. Свободният пазар и политическото равенство са погазени, демокрацията се
превръща в „позлатена” фасада (Марк Твен)20. В условията на бързо социално
разслоение и разгръщащи се движения за права на работници, фермери, жени,
афроамериканско население и др. общественото недоволство се насочва и по
генералната властова ос управлявани - управляващ елит. Потърсено е системно
решение на проблема с политическия и икономическия монопол и за гарантиране
представителството на интересите на обикновените американци.
Подходящ отговор на общественото недоволство и образец за политическа
реформа в САЩ през тази епоха дава конституционният модел на пряко участие,
установил се поетапно през II пол. на XIX в. в Швейцария. Неговото засилено изучаване и
популяризиране от американци-политически новатори създава ключови епистемични
общности за пряка демокрация, а федеративното устройство на страната благоприятства
дифузията на политически идеи и експерименти. От швейцарската система биват
реципирани директно моделите на гражданската законодателна инициатива и
народният референдум-вето. Към тях американците добавят своята политическа
иновация „отзоваване” и тази триада на пряката демокрация става програма за
политическа реформа на широкото антимонополно движение на „народния
републиканизъм”, а впоследствие и на политически партии. Въвеждането на
инициатива, референдум и отзоваване се възприема в САЩ като релевантно в няколко
ключови аспекта:



20

като път за редемократизация и системно решение на проблема с политическата
корупция и ерозията на представителните институции;
като съответстващо на и развиващо традицията на самоуправление от
колониалните времена, по-новия опит на американците в конституционните
ратификационни референдуми и още по-новия им опит в изборната демокрация,
масовизираща се през II пол. на XIX век и

Twain, Mark and C.D.Warner (1873),The Gilded Age: a Tale of Today, American Publishing Company
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като резониращо на активистката политическа култура, формираща се на
основата на републиканизма и имаща за най-голяма добродетел политическия
ангажимент и участие.

Последният трети аспект е свързан с естеството на пряко-демократичните
инструменти инициатива, референдум (вето) и отзоваване, които са предмет на
въвеждане чрез реформата. Те са проактивни и антихегемониални т.е. инициират се от
гражданите в качеството им на субекти, ситуирани извън институциите на
представителната власт. Важно е да се отбележи, че към момента на реформата
американците в почти всички щати вече прилагат инструменти за пряко участие от
реактивен тип: конституционен (задължителен ратификационен) референдум,
автоматичен референдум (уникална американска форма на допитване на фиксирани
периоди от време относно свикването на конституционно събрание) в допълнение на
запазеното на места градско събрание, като най-стара форма на пряко вземане на
решение.
Пряко-демократичната реформа намира своята обосновка и легитимация в
идеите на Американската революция и Конституцията на САЩ: разбирането за
неотменимите права на човека и гражданина, за обществения договор и управлението
със съгласие на управляваните, за народния суверенитет – че народът е източник на
цялата държавна власт, принципа за разделение на властите и вграждане на контроли и
противотежести за гарантиране на обществения интерес, за сменяемост на управниците
и превенция на концентрирането на власт, ограничаване правомощията на държавата
на всяко от нивата на управление, отхвърляне на привилегиите и утвърждаване на
„равенството във възможностите” (Токвил)21.
Пряко-демократичната реформа се интерпретира, от една страна, като връщане
към свободата на предприемачеството, принципа на самоуправление и ценностите на
Революцията и Конституцията, а от друга - като тяхна актуализация и доразвитие.
Пряко-демократични реформи за въвеждане на инициатива, референдум
(народно вето) и отзоваване са извършени в половината (настоящи) американски щати в
периода между 1898 и 1918 г. Тяхната правно-нормативна рамка представлява
изменение в основния закон на самоуправляващата се единица (щат, окръг, община или
град), стъпващо върху правото на петиция от Първата поправка на Конституцията на
САЩ ( оттам и петиционната форма на иницииране на всеки от тези инструменти).
Проучването на условията за успешно осъществяване на пряко-демократична
реформа в САЩ установява като специфична предпоставка силния федерализъм и
отвореността на конституционния ред в страната („Някои хора гледат на
конституциите с религиозно благоговение, смятайки ги за старозаветен кивот –
прекалено свети, за да бъдат докосвани… Аз обаче знам, че …трябва да вървят ръка
21

(Дьо) Токвил, Алексис, За демокрацията в Америка, София: ИК Избор, София, 1996
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за ръка с прогреса на човешкия ум... Т.Джеферсън22). С общовалидно значение са
изведени факторите: ниво на обществено-икономическо развитие, политически
контекст и прозорец на политическата възможност, вид доминираща политическа
култура (в случая на САЩ - по-егалитарна на запад, където реформите успяват, поаристократична и йерархична на изток) и др. Откроена е ролята на политическия
елит/контраелит, която, заради антипартийния и антиелитен характер на прякодемократичното реформиране, може да бъде лесно подмината или подценена.
Мащабната деволюция на власт, каквато е пряко-демократичната реформа, не би могла
да бъде извършена без представители на властовия елит. В САЩ значим принос имат
т.нар. „трети партии” - Народна партия, Прогресивна партия, сребърни републиканци,
сребърни демократи, прохибиционисти и др.
Днес в резултат на историческото си развитие САЩ съчетават национална
(изцяло) представителна република без нито един проведен референдум, с щатски
смесени или (в различна степен) хибридни демократични системи. Около 75% от
американското население живее в щат и/ или община, които имат и използват прякодемократичен механизъм за участие в управлението. Налице е значително
разнообразие от регламенти и употреби на пряка демокрация на субнационално ниво.
В дисертацията (в края на Втора глава) е разработена типология, която обобщава
това разнообразие в няколко основни пряко-демократични модела (маркирани цветово
на картата по-долу): 1) Щати с развита и интензивна пряка демокрация, хибридни
демокрации; 2) Щати с частична /неинтензивна пряка демокрация; 3) Щати само с
конституционни референдуми и 4) Щат без пряко участие: Делауеър.

22

Jefferson, Thomas, The Works of Thomas Jefferson, vol. 4 (Notes on Virginia II, Correspondence) [1905]
https://oll.libertyfund.org/titles/jefferson-the-works-vol-4-notes-on-virginia-ii-correspondence-1782-1786
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Четирите модела се вместват в две по-големи групи: щати с хибридна или честа
употреба на пряко участие (популярно наричани в САЩ „щати с инициатива и
референдум”) и щати със спомагателен, реактивен пряко-демократичен компонент
(популярно наричани в САЩ „щати без пряка демокрация”). В щатите от първата група
водеща е гражданската инициатива, а при втората група прякото участие има
конституционно-гарантистка функция и разчита главно на задължителния
конституционен референдум.

Трета глава
Форми и процедури на прякото участие в САЩ
Пряката демокрация на субнационално ниво в САЩ е разгледана като
процедурна демокрация. В „близък план” е анализиран всеки от нейните инструменти.
Накрая е оценено значението на нормативния дизайн за въздействието на директното
участие в политическия процес.
Гражданската инициатива (според щата: popular initiative, voter initiative, citizen
initiative, ballot initiative или просто initiative) е конституционен механизъм, чрез който
гражданите могат да предлагат и приемат закони и законови изменения (законодателна
инициатива) и конституционни поправки (конституционна инициатива). Механизмът
действа на щатско и по-ниските нива на самоуправление и има своята специфика в
различните щати. На фона на вариантността на регламентите е изведен общ алгоритъм
за реализиране на инициативата, проследени са стъпка по стъпка нейните етапи.
Алгоритъмът е приложим принципно и за другите проактивни инструменти за пряко
участие – народен референдум и отзоваване, тъй като и всички имат петиционен
характер.
Инициативата
има
две
основни разновидности –
пряка и непряка (виж модела)
според това дали след
събиране на определената
квота подписи гражданското
предложение отива директно
на гласуване от електората
или най-напред се представя
пред законодателния орган.
Широко разпространена в
САЩ е пряката инициатива и
това ги отличава от повечето
страни по света, които, ако
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предвиждат гражданска инициатива, отдават предпочитание на непряката инициатива
с нейния двустепенен процес. Съвременният дебат за подобряване на прякото участие в
САЩ включва предложения за прилагане на непряката инициатива. Но предвид нейната
бавна и несигурна като резултат процедура, която е в сериозен конфликт с
американската политическа и делова култура и специално възприятието за време и
ефективност, непряката инициатива изглежда неприемлива и няма шансове в Америка.
Гражданската инициатива е моторът на пряката/хибридната демокрация в САЩ.
Тя е произвела редица иновации в американския конституционен модел и важни
секторни политики.
Инициативата е налична в 24 щата и Окръг Колумбия. На щатско ниво е въведена
най-напред в Южна Дакота (1898 г.), но е използвана за първи път в Орегон (1904 г.),
поради което пряката демокрация в Америка е наричана дълго време „орегонска
система”. През 1992 г. Мисисипи става последният от щатите, приели механизма на
инициативата в САЩ. Общо 2609 инициативи на щатско ниво са достигнали до гласуване
в историята на пряката демокрация в САЩ (1900-2018), като 1079 (41%) от тях са
получили одобрението на избирателите23и са станали част от правото на субнационално
ниво (тук не отчитаме оспорените и отменените от съда.)
Референдумът, за разлика от инициативата, е разположен изцяло на изхода на
политическия процес т.е. във фазата на вземане на решение. Ключова характеристика на
референдума, разбиран като термин на теорията на пряката демокрация ( за разлика от
широката употреба на думата24) е, че при него електоратът гласува нормативен
проект/акт, изготвен от законодателния орган. Това е валидно за всяка разновидност на
референдума ( при гражданската инициатива нормативният проект е граждански).
Когато е иницииран с петиция отдолу, той е „народен референдум” ( popular
referendum) и изпълнява функцията на гражданско вето върху законодателен акт на
изборната легислатура.
Свикваните от законодателните органи референдуми са легислативни (legislative
referendum, legislative referral, referred measure). Те най-често са задължителни – т.е.
свикват се по силата на процедурно задължение за вземане съгласието на гражданите
относно предложено решение/акт.
Във всички щати без Делауеър действа задължителният конституционен
референдум, изискващ всяка промяна на щатската конституция да бъде подложена на
одобрение от суверена. Задължителни са още дълговият референдум за одобряване на
публичен облигационен заем, автоматичният въпрос/референдум за конституционно
събрание и някои специфични референдуми в отделните щати - например, щатът Мейн
23

IRI, Initiative Use 1904-2018 http://www.iandrinstitute.org/docs/IRI%20Initiative%20Use%20(1904-2018).pdf
Имам пред в България и др. В САЩ широката употреба на думата „референдум” съвпада с
терминологичната употреба.
24
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има
задължителен
референдум
при
депониране на средно и ниско-радиоактивни
отпадъци. През периода 2000 – 2018 г. в САЩ
са гласувани общо 183 дългови референдума
на щатско ниво.25
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Доминиращ дял на
легислативните (задължителни)
референдуми
в преките мерки (167), гласувани на
щатско ниво в САЩ през 2018 г.

В САЩ задължителните референдуми
представляват
доминиращ
дял
(виж
68
графиката) в общия брой преки мерки, които
99
се гласуват в изборния ден. Количественият
им превес е следствие от качествено
различен
подход
към
властовото
Легислативни
разпределение в САЩ (и в Швейцария).
Граждански
Регламентирани са не само механизми за
овластяване на гражданите за действие при
нужда (инициатива, референдум и отзоваване), но и механизми, ограничаващи
дискрецията на изборните органи на власт по отношение вземането на окончателни
решения по определени теми и въпроси.
Чрез задължителните референдуми се упражнява граждански текущ контрол
върху законодателната власт. Дисертацията поставя специален акцент върху
задължителните референдуми, както в изложението, така и в направените накрая
изводи и препоръки.
Всички щати (49) без Делауеър имат задължителен конституционен референдум,
24 щата имат задължителен дългов референдум, 14 щата имат автоматичен въпрос.
Отзоваването (recall election) е конституционен механизъм за предсрочно
прекратяване мандата на лице, заемащо изборна длъжност. Той се задейства по
инициатива на избиратели с подписка и приключва с всеобщо гласуване.
Посочени са отликите между отзоваването и другите два механизма за
прекратяване на мандат, налични в САЩ - “импийчмънт” (impeachment) и „вот за
оставане”(retention election). Обичайно праговете за иницииране на отзоваване са повисоки отколкото за другите проактивни инструменти за директно участие. Въпреки това
отзоваването е задействано (с много ограничен успех) над 5000 пъти на местно и щатско
ниво. Двата основни процедурни варианта са отзоваване с едновременен избор на
кандидат на мястото на отзования и отзоваване с допълнителен избор или назначаване.
В САЩ за първи път е отзован служител на изборна длъжност през 1903 г. в Лос
Анджелис (общински съветник заради корупционна обществена поръчка). Северна
Дакота става първият щат, отзовал губернатор (1921 г.).
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Механизмът на отзоваването действа в 39 щата в САЩ на местно и/или щатско
ниво . Хронологически първият щат, въвел отзоваване е Орегон (1908 г.), а последният
е Илинойс (2010 г.)
26

Всеки инструмент е илюстриран в изложението с примери от практиката на
прякото участие в САЩ за онагледяване на процедурни изисквания, ефекти и др. Накрая
на главата е направена качествена оценка на нормативния дизайн на прякодемократичния частичен режим в САЩ в неговия най-интензивно работещ щатски
модел – хибридния. Като ключови характеристики са посочени:









Конституционната кодификация на условията за пряко участие, обезпечаваща
най-висок модус на правна защита, операционализацията на принципа на
народния суверенитет в конкретни процедури и механизми за участие, които
осигуряват както гражданско вето, така и гражданска инициатива в
конституционния и законодателния процес. Суверенът е постоянен суверен, а не
„периодичен” или „инцидентен” - действащ като такъв само на избори;
Императивност на преките решенията – те не се пререшават или одобряват от
законодателния орган, а се обличат в конкретни правни актове и политики;
Достъпност - липса на тематични ограничения, оптималност на праговете за
иницииране, отсъствие на изискване за кворум-участие или кворум-одобрение (с
някои изключения) за признаване на резултатите от прякото гласуване – те се
приемат с обикновено мнозинство на гласувалите;
Разнообразие и системност – налични са разнообразни инструменти,
адресиращи както съдържателни, така и персонални въпроси, както на входа,
така и на изхода на политическия процес; приложими са към всички нива на
нормотворчество – конституционно, законово и подзаконово; налични са както
проактивни инструменти - овластяващи гражданите за пряко действие при
нужда, така и реактивни инструменти
- задължителни референдуми,
задължаващи изборните органи на власт да поискат реакцията/съгласието на
гражданите по определени въпроси; инструментите са системно свързани йерархично подредени, взаимно допълващи и усилващи се;
Висок интензитет на управленско въздействие
- пряко-демократичните
инструменти, използвани в хибридните щатски демокрации реално влияят и
оформят социално-политическата реалност.

Може да се заключи, че пряката демокрация на субнационално ниво в САЩ е
добре вписана в конституционната архитектура на щата и по-ниските нива на
самоуправление и разполага с нормативна рамка, която овластява суверена за
реализиране на коригиращо, регулиращо и развиващо въздействие върху
представителното управление.
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Четвърта глава
Използване и ефекти на пряката демокрация в САЩ
Пряката демокрация се използва вече над едно столетие в управлението на
субнационално равнище в САЩ, като нейният интензивен вариант покрива най-общо
половината от щатите, а неинтензивният – другата половина. Единственият щат без
пряко участие е Делауеър, но дори и в него се провеждат локални допитвания относно
финансирането на училищата.
Въздействието на пряко-демократичния компонент в щатското и местното
самоуправление (най-вече в интензивния му вариант) засяга и двете възможни нива на
публичен избор (Бюканън)27 - нивото на правилата на демократичната игра т.е.
структурирането на политическата система и нивото на конкретните политики –
„играенето” на демократичната игра.
Въздействието на ниво правила е разгледано в първите два раздела на Четвърта
глава, третиращи съответно политическото представителство и публичните финанси.
В аспекта политическо представителство чрез прякото участие в САЩ се
коригира, моделира и реформира електоралният режим, считан за централен
(В.Меркел) за качеството на демокрацията. Реализирани са исторически значими преки
мерки за универсализиране на изборното право, разширяване избираемостта на
длъжностите и пряк избор, въвеждане на първични избори и др. И днес продължават
инициативите и референдумите за реформиране на изборното райониране и изборния
метод, регулиране финансирането на политическата дейност, въвеждане на стандарти
за прозрачност и интегритет в изборните кампании. С това се подобрява политическото
представителство, отстоява се свободата на избор и политическото равенство,
реализира се превенция на политическата корупция.
Едни от най-новите промени, прокарани с пряко участие в сферата на
политическото представителство (2018 г.) са преминаването от мажоритарно към
„преференциално избиране с незабавна елиминация” в щата Мейн и съответно към
„избиране чрез одобрение” в град Фарго, Северна Дакота. Основно по пътя на
инициативите през последните две десетилетия се осъществява най-значимата
политико-административна реформа след Прогресивната епоха в САЩ – въвеждат се
мандатни лимити за много изборни длъжности – губернатори, конгресмени, кметове,
общински съветници и др., с което се променят радикално правилата за рекрутиране и
циркулиране на политическия елит и политическото представителство.
Публичните финанси са ключова тема на прякото участие в САЩ. Данъчните
граждански инициативи са проява на една непреходна черта на американската
27

Buchanan, James M., Gordon Tullock (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional
Democracy, Online Library of Lberty, http://files.libertyfund.org
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политическа култура, определяна като „данъчен активизъм” и свързана със самото
създаване на американската държава. Редовната и влиятелна употреба на пряко участие
в областта на публичните финанси отличава САЩ (заедно с Швейцария) от всички
останали демократични страни в света.
Чрез граждански инициативи са въведени „Конституционни данъчни и разходни
лимити” (Constitutional Tax and Expenditure Limitations - TELs), както и процедурни
правила по ключови бюджетни въпроси и в резултат – променени границите на
дискреция на управляващите в областта на публичните финанси. С това се създава
възможност да се контролира цената на представителството (cost of agency) и размерът
на държавата. Данъчни и разходни лимити на щатско ниво имат 28 щата, а на ниво
окръзи, общини и училищни райони – 46 щата. Лимитите служат за (1) контрол върху
имотните данъци, (2) контрол върху вида и размера на публичните разходи и (3)
засилване на фискалната отчетност и прозрачност. Най-рестриктивната система на
фискални лимити е тази на Колорадо, където нарастването на щатските данъчни
приходи и публични разходи е ограничено до нивото на инфлацията и демографския
ръст, а промяната в данъчните закони и разпределението на бюджетни излишъци са
възможни само след одобрение на данъкоплатците на референдум.
Освен фискално-консервативно въздействие обаче прякото участие има важна
роля и за реализиране на фискално-либерални политики. Преобладаващата част
(напоследък над 70%) от допитванията, организирани (по задължение) от щатските и
местни власти за финансиране на природни паркове, транспортна и образователна
инфраструктура и др. чрез поемане на дълг, получават съгласието на гражданите.
Тенденцията да бъдат приканвани данъкоплатците да се самотаксуват за целите на
крупни публични инвестиционни проекти се засилва с нарастване задлъжнялостта на
САЩ. В този смисъл все по-активна страна в прякото участие стават публичните власти.
В щатите със засилено пряко участие (24 щата и Окръг Колумбия ), политическото
представителство и прякото участие с времето взаимно се преплитат и проникват, така
че действащият режим се трансформира в полупряк-полупредставителен или хибриден.
Разделът „Хибридна демокрация” изследва взаимодействието, до което води тази
взаимна ферментация на представително управление и пряко участие, дефинирайки
основните му модуси като: допълване, противопоставяне и взаимно коригиране,
сътрудничество, съперничество и конкуренция, взаимно проникване.
Прякото участие изпълнява допълваща функция посредством изразяване на
непредставени интереси и проблематизиране на теми, които се подценяват или
избягват от управляващите. Чрез преки мерки, допълващи законодателната дейност на
щатските конгреси са формулирани политики и направени много нововъведения: от
дрегера за проверка на трезвеността на водачите на МПС до създаването на научноизследователски център за стволови клетки ( Калифорния).
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Модусът на коригиране и противопоставяне води до корекция на непопулярни
политики и още по-важно – до създаване и промяна на правила, особено в области,
засягащи групови интереси на партиите и политическия елит. За хибридните щатски
демокрации може да се каже: „по правилата ще ги познаете”: белег за хибридност на
демократичния режим в САЩ е наличието на мандатни лимити в законодателната власт,
данъчни и разходни лимити във фискалната област, изискване за квалифицирано
мнозинство за приемане на данъчни закони и наличие на експертни комисии (вместо
парламентарни) за определяне на избирателните райони28.
В резултат на конкуриране и съперничество на предложения – направени от
гражданите и от законодателите (в щатите, предвиждащи контрапредложение), в
изборния ден гражданите имат възможност да избират от различни алтернативи за
решаване на даден проблем.
Интензивното пряко участие при хибридното битие на щатската демокрация
променя мотивацията, а оттам и поведението на политическите елити, но не само
директно – чрез конкретни инициативи и вето-референдуми. Под въздействие на самата
възможност или заплаха за пряко
действие отдолу
- т.нар.
индиректен
ефект
на
директната
демокрация,
управляващите биват мотивирани
за съставяне на политически
дневен ред и разработване на
политики, които са по-близко до
предпочитанията на мнозинството
и силните вето-актьори.
В резултат, ответността на политиките и политическата система бележат с 1819% по-високо ниво29 в сравнение с нехибридните щатски демокрации. Констатирани
са още редица специфики и ефекти на хибридното демократично управление, водещи в
крайна сметка до положително развитие в качеството на демокрацията:




Подобрено политическо представителство; по-добър контрол отдолу върху
цената на представителството чрез участие във властническата организация на
публичните финанси;
По-ниска корупция и злоупотреба с власт в резултат на засилен контрол отдолу и
ограничената дискреция на управляващите за вземане на някои решения, както и
в резултат на намалена информационна асиметрия;

28

Това са емпирично установени индикатори за хибридност на демократичния режим (Толбърт, Андерсън
и Пърсили, Матсусака и др.), по които съществува консенсус в американската политология.
29
Според емпирично изследване на 10 основни политики, поведено от Матсусака. Matsusaka John G.
(2010).Popular Control of Public Policy: A Quantitative Approach, Marshall School of Business, Gould School of
Law, and Department of Political Science, LA:University of Southern California
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Политическо участие с количествени и качествени подобрения – разширен обем
права на участие, имащи висок интензитет на въздействие; повишение в
традиционния индикатор за участие – избирателната активност със 7-9%30 (виж
графиката) в средносрочните и 3-4% в президентските избори, постоянно растящ
дял на независимите гласоподаватели, упражняващи т.нар. ценностен вот (25%
от регистрираните избиратели в Калифорния през 2018 г.31);
Повишена легитимност на политическите решения и публичните политики,
водеща също до подобрено съблюдаване на законите, данъчната етика и
дисциплина;
Интегративен ефект на прякото участие и позитивно влияние върху нивото на
доверие и социалния капитал в обществото, средно по-високо ниво на индекса
на щастие при хибридните демокрации, като процедурен ефект от прякото
участие;
По-висока политическа образованост и гражданска култура в резултат на
променения режим на участие и когнитивната мобилизация, която налага
гласуването на преки мерки; граждански матуритет вследствие еманципиращата
функция на прякото участие и др.

Ефектите на прякото участие са анализирани в края на Четвърта глава и
обобщени в заключителната част на дисертацията.
В условията на хибридно демократично управление инициативите и
референдумите се превръщат в територия и на политически партии, кандидати за
изборни длъжности и действащи управленци. Прякото участие бива често
инструментализирано за целите на политическия имидж, фондонабирането, печеленето
на избори и преодоляването на институционални блокажи. Явлението е изследвано в
специален подраздел „Използване на инициативи от политическия елит”. Представени
са конкретни примери. В това отношение най-ярка илюстрация е политическата кариера
на Арнолд Шварценегер, станал губернатор на Калифорния чрез пряко участие
(отзоваване на предшественика му), управлявал с най-много референдуми и
инициативи (заради проблеми с щатския конгрес) и напуснал длъжността заради
мандатни лимити, установени с гражданска инициатива.
Взаимодействието на органите на представително управление с прякото участие
е разгледано и през призмата на съдебната власт. Съдът играе изключително важна
роля за съдбата на преките мерки при хибридната демокрация. Той е единствената
контролна институция върху законодателството, създавано извън стандартния
нормотворчески процес, гарант за неговата конституционност, за недискриминация и
защита на човешките права. Значителна част от одобрените граждански инициативи
30

Tolbert, Caroline J., John A. Grummel, Daniel A. Smith (2001). The Effects of Ballot Initiatives on Voter Turnout
in the American States. In: American Politics Research, Vol. 29 No. 6, Nov 2001
31
Регистрирация “decline to state” и “no party preference”, California Secretary of State, Report of
Registration, 2018 https://www.sos.ca.gov/elections
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(над половината в Калифорния, Орегон и Колорадо) след изборния ден попадат в
правораздавателната система и много от тях биват отменени изцяло или частично,
предимно по процедурни причини. Ролята на съда в прякото участие е тема на изострен
дебат предвид честите случаи на активистко отношение на магистратите към решенията
на суверена и обезсилването им чрез тясно тълкуване на процедурни норми.
Проблемите и съвременният дебат за хибридния пряко-демократичен модел в
САЩ са обект на анализ в едноименен раздел към края на настоящата глава. Тяхната
специфика отличава САЩ от всяка друга пряко-демократична система по света. Ролята
на парите и специалните интереси, платените услуги и „референдумната индустрия” са в
центъра на критиките. Налице е „популистки парадокс” (Гърбър)32 – прякодемократичната реформа на популистите от началото на ХХ век е целяла да овласти
хората срещу „големите пари” в политиката, но инициирането на преки мерки днес
изисква много пари. Проблематични са също качеството на гражданските
законопроекти, информираността на избирателите, общият ден за избори и
референдуми, формиращ свой специфичен електорален контекст, мястото на
представителната власт в процеса на пряко участие, недискриминацията на
малцинствата и др. През последните години беше добавен и нов проблем прекомерната употреба на пряко участие като алтернативен законодателен път.
Изследването застъпва разбирането, че проблемите във функционирането на
пряко-демократичния частичен режим следва да се оценяват не само от гледна точка на
нормативния демократичен идеал, но и в сравнителен план със същия тип проблеми
при представителното управление. Така например, парите присъстват по съществен
начин в изборните кампании на кандидатите и партиите в САЩ. При сравняване
въздействието на парите и специалните интереси върху прякото и представителното
управление в САЩ е направен изводът, че пряката демокрация по-успешно устоява на
този натиск най-малко поради причини, че: а) чрез прякото участие гражданите встъпват
в ролята на законодател и въздействат директно върху правилата за финансиране,
отчетност, прозрачност на кампаниите, партиите и т.н. и б) при пряко вземане на
решение бизнес групите трябва да насочат парите си към целия избирателен корпус
чрез публични кампании, което е по-трудно и по-скъпо, отколкото да се въздейства
върху няколко изборни представители в органите на публичната власт.
Що се отнася до съвременния дебат за бъдещето на преките мерки в САЩ, то той
се води за това как да бъде постигнат оптимален микс от представително и пряко
управление, как да бъдат избегнати дефектите на всяко едно от двете, така че да се
гарантира доброто управление на субнационално ниво едновременно срещу диктатура
на малцинството и срещу диктатура на мнозинството и да се постигане по-високо
качество на демокрацията. Продължава и старият дебат за въвеждане на пряко участие
на национално ниво.
32

Gerber, Elisabeth (1999). The Populist Paradox: Interest Group Influence and the Promise of Direct Legislation.
Princeton NJ: Princeton University Press

25

Автореферат „Пряко участие… при хибридната демокрация в САЩ”

Даниела Божинова

Заключение
Поради влошаване качеството на представителната/партийна демокрация през
последните десетилетия, пораждащо нуждата да се търсят актуални формули за
демократично управление, които да съответстват на обективните реалности, на
потребностите и ценностните мотивации на хората в XXI век, темата за пряката
демокрация привлича нарастващ обществен и научен интерес. Българското общество не
е изключение от този интерес заради неудовлетворителните резултати от
демократичния преход на страната и днешното й състояние на дефектна демокрация.
Българските обществени науки, с известно изключение на конституционното право, не
са изследвали в дълбочина проблема за прякото гражданско участие, нито конкретни
национални или регионални пряко-демократични модели.
Моделът на пряко участие на субнационално ниво (щатско и по-ниско) в САЩ е от
първостепенен интерес предвид столетното му функциониране, широка териториална
разпространеност, многовариантност, вкорененост и еволюция до хибридно т.е.
полупредставително-полупряко
демократично
управление
в
много
щати.
Дисертационното изследване се насочва към този модел като към ценен източник на
познание относно ефектите на вграждането на директно гражданско участие в
представителната демокрация.
Изследването доказва, в потвърждение на направената хипотеза, че вграждането
на пряка демокрация създава възможност за преодоляване на структурни и
функционални дефицити на представителното управление, като слаба отзивчивост към
потребностите на гражданите и засилващо се обществено недоверие към политическия
елит; осигуряват се институционални канали за мирно разрешаване на социални
конфликти, постига се по-пълно представителство на интересите на социалните групи,
подобряват се условията за състезание и конкуренция между тях, засилва се
политическият плурализъм, повишава се легитимността на политическото управление и
отчетността на властовия елит, оптимизира се размерът на държавата и цената на
политическото представителство.
На основата на модела и опита на хибридната щатска демокрация в САЩ може
да се заключи, че допълването на представителната демокрация с пряка подобрява
качеството на демокрацията като утвърждава правовия ред, намалява корупцията,
повишава легитимността и представителността на управлението, засилва политическия
плурализъм, отчетността и политическата комуникация, повдига политическата култура
и, постигайки тези ефекти, реализира в по-голяма степен, отколкото лишеното от
пряко-демократичен компонент демократично управление, ключовите ценности на
демокрацията: политическа свобода, политическо равенство и демократичен контрол.
Изследването установява, че самото монтиране на пряко-демократичен
компонент в механизма на представителната демокрация в САЩ (случило се там преди
120 години) е било предизвикано от олигархизация и политическа корупция и има
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изначално предназначение да се противопоставя на корупцията, да спомага за
овладяването й под определен санитарен минимум, да ограничава влиянието на
лобитата и мощните икономически интереси, като същевременно укрепва
легитимността и представителността на институциите и осигурява повишена
прозрачност и почтеност на политическия процес. Направеният анализ на
функционирането на пряко-демократичните частични режими в САЩ доказва, че това
предназначение се реализира до голяма степен. Установява се по-ниска корупция и повисоко качество на демокрацията при хибридните щатски демокрации ( т.е. тези със
системно и интензивно пряко участие) в сравнение с нехибридните.
Въз основа на разгледания пряко-демократичен модел на субнационално ниво в
САЩ накрая на дисертационния труд са представени Препоръки за бъдещето на
прякото участие в България, включително de lege ferenda:
В България е необходимо да се създаде работещ режим на пряко участие за
реализиране на конституционното право на гражданите непосредствено да упражняват
държавната власт и като път и механизъм за редемократизация, консолидиране и
развитие на демокрацията. Визията за този режим е като допълващ и коригиращ
частичен режим по отношение на представителното управление.
Пряко-демократичното включване на гражданите би следвало да бъде мислено
като съществен елемент на по-всеобхватна демократична реформа, от която най-често
обговаряната реформа на съдебната власт е наложителна част, но не единствена.
Докато реформираната съдебна система ще осигурява законност, прякото участие на
гражданите ще има позитивно въздействие и върху целесъобразността на политиките и
посоката на развитие на страната.
Основният акцент на представената визия за бъдещето на пряката демокрация в
България е върху включването на гражданите в конституционния процес (от който
понастоящем са напълно изключени), чрез въвеждане на (ратификационен)
конституционен референдум на мястото на архаизираната правна фигура на Великото
народно събрание (ВНС). Предложената реформа най-общо е следната:
Eдно бъдещо ВНС, извършвайки и други желани промени в Конституцията,
ще отмени самия институт на ВНС и ще въведе на негово място задължителен
конституционен референдум. В бъдеще промените в Конституцията ще се
предлагат и обсъждат от обикновено народно събрание, а след като то ги приеме
с квалифицирано мнозинство в едно или няколко гласувания33, ще бъдат подлагани
на окончателно одобрение от суверена на национален референдум (задължителен
конституционен референдум). Само след одобрение на референдум
конституционните промени ще могат да влизат в сила.
33

Настоящата уредба на чл.155 КРБ за ¾ мнозинство в три гласувания на НС може да бъде облекчена
например до 2/3 и по-малък брой гласувания предвид неокончателността на решението на НС.
Окончателното ще се взема с ратификационния конституционен референдум.
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Основната идея на представената визия е, че работещият модел на пряко участие
е възможен само на основата на властово преразпределение, изискващо
едновременно:
a) ограничаване (чрез задължителни референдуми) на управляващия елит в
упражняването на държавната власт при вземане на определени важни решения и
б) овластяване на гражданите за вземането на този вид решения, както и за
иницииране на предложения и решения ( чрез инициативи, вкл. конституционна и ветореферендум).
Понастоящем българската правна система урежда само инициирането на
предложения и решения чрез действащия ЗПУГДВМС. При това регламентът е непълен,
рестриктивен и далеч несъответстващ на стандартите на Съвета на Европа. Видно от
практиката (най-вече на национално ниво) той служи почти единствено на партии и
политици за постигане целите на политическия маркетинг и плебисцита. Регламентът не
служи за реализиране на предвиденото в Конституцията (чл.1. КРБ) „непосредствено
упражняване” на държавната власт от суверена. В тази връзка в заключението се
посочени мерки за разблокиране на настоящата правно-нормативна уредба.
По отношение ограничаването дискрецията на управляващите е предложено да
се въведе вече споменатият задължителен конституционен референдум и други
задължителни референдуми, например дългов. Дълговият референдум на местно ниво
е препоръчан като превенция на задлъжнялостта на общините и патронажната им
зависимост от централната власт.
Посочва се необходимостта да бъде развит институтът на вето-референдума,
който е заложен в референдумното законодателство в България, но само формално и
само на местно ниво. Вето-референдумите и задължителните референдуми са
необходим инструмент за вертикален контрол на гражданите във времето между
изборите, тъй като „не е достатъчно само демократичното избиране на управляващите,
а е нужна и институционална гаранция, че демократично избраните представители и
между избори ще управляват по принципите на демокрацията и правовата държава”
(В.Меркел)34. Тези референдуми ще изпълняват конституционно-гарантистка функция и
служат като втора законодателна камара.
Предложена е още конституционна кодификация на ключовите условия за
осъществяване на пряко участие, нова роля на представителните инстутиции в
референдумния процес, отзоваване на кметове и др.
Накрая е подчертано като ключово условие наличието на политическа воля,
стратегическа визия и висока политическа култура у политическия елит на България, без
които реализирането на работещ пряко-демократичен модел в страната не би било
възможно.
34

Merkel, Wolfgang (2004) Цит.съч.
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III. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
Дисертационният труд допринася за разработване и структуриране на ново
изследователско поле: това на теорията на модерната пряка демокрация и емпиричните
изследвания на конкретни национални пряко-демократични модели.
Изследването допринася за развитието на теорията на пряката демокрация у
нас, като:










Осветлява и оценява прякото участие от гледна точка на редица класически и
нови демократически теории;
Подпомага окончателната терминологизация на категорийно-понятийния
апарат на Теорията на пряката демокрация, намираща се понастоящем у нас в
частно-научен стадий;
Въвежда нови понятия и концепции, като „дългов референдум”,
„автоматичен въпрос”, „крипто-инициатива”, „крипто-отзоваване” (авторово),
„прохегемониални и антихегемониални”, „проактивни и реактивни”
инструменти на прякото участие;
Доразвива систематизацията на инструментариума на пряката демокрация;
Изяснява корелацията на правно-нормативната рамка на прякото участие и
качеството на демокрацията и прави самостоятелна систематизация на
ключови фактори на нормативния дизайн за постигане на по-добро качество
на демокрацията;
Идентифицира специфични и универсални фактори за осъществяване на
пряко-демократична реформа.

Резултатите от изследването допринасят за развитие на научната представа в
българската политология/хуманитаристика относно американската конституционна
демокрация.
Направено е цялостно изследване на националния пряко-демократичен модел
на САЩ с неговия генезис, развитие, съвременно функциониране, ефекти, специфики,
проблеми и дебат за бъдещето, като е използван комплексен подход и солидна
теоретична база:





Разкрита е пряката/хибридната страна на американската конституционна
демокрация на субнационално ниво, неизследвана и до голяма степен
непозната за българската хуманитаристика;
Извършена е самостоятелна типологизация на субнационалните (щатски)
пряко-демократични режими в САЩ;
Направена е оригинална интерпретация на идеите на пряката демокрация
през идеите на Американската революция и Конституцията на САЩ и през
американската политическа култура, идентифицирани са специфики на
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американския пряко-демократичен модел и отлики от други национални
модели (вкл. Швейцария) ;
Задълбочена е научната представа за американската политическа култура
чрез разкриване на централния за нея данъчен активизъм, който се
реализира главно чрез преки мерки и който не е бил обект на сериозно
изследване в България;
Разкрита е същността на демократична реформа, извършена на щатско ниво в
САЩ през Прогресивната епоха. Допълнителен принос на този анализ е
хвърлянето на светлина върху историята на популизма и неговата
реформаторска и еманципаторска същност при раждането му като движение
на „народния републиканизъм” в САЩ в края на XIX век.

Изследването разкрива нови закономерности в политическия процес с
интензивен пряко-демократичен компонент – преобладаването на задължителни
референдуми в прякото участие; индиректния ефект на прякото участие като
политическата овластеност, мотивираща представителната власт за по-добро
представителство на интереси и по-висока и ответност на политиките.
Прякото участие на гражданите в политическия процес е концептуализирано по
оригинален начин като част от разделението на властите („четвърта власт”), но във
вертикална посока за осигуряване на вертикален демократичен контрол, баланс и
контратежест на представителната власт ( преди всичко законодателната) от страна на
принципала/суверена.
Концептуализирано е по нов начин властовото разпределение при въвеждането
на пряко-демократичен компонент особено за посттоталитарни демокрации като
България, като акцентът е поставен не толкова върху свободата на управляваните да
предизвикват инициативи и референдуми отдолу, колкото върху задължението на
управляващите да произвеждат допитвания относно предварително определен кръг
въпроси посредством т.нар. задължителни референдуми т.е. с акцент преди всичко
върху ограничаване дискрецията на управляващите и контролно-гарантистките функции
на пряката демокрация.
Дисертационният труд поставя нови научни проблеми, като: проблема за
природата на пряко-демократичния или хибриден демократичен режим и неговия
потенциал да адаптира либералната демокрация към съвременните обществени нужди,
проблема за самоограничаване на политическия елит и мотивирането му за извършване
на пряко-демократична реформа; поставен е за преоценка инфериума на гражданитеданъкоплатци при властническата организация на публичните финанси.
Научно-приложни приноси:
Даден е отговор на въпроса как да бъде реформиран българския демократичен
режим с подобряване на конституционната конструкция и внедряване на „саниращ”
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компонент на пряко участие, като е концептуализирана замяна на Великото народно
събрание със задължителен конституционен референдум, конституционна кодификация
на основните параметри на прякото участие, въвеждане на задължителни и ветореферендуми и премахване на законодателните пречки пред свободата и империума на
прякото вземане на решение на национално ниво от българските граждани.
Дисертационният труд е принос към социалната функция на политологията за
информиране на обществения дебат за редемократизация, консолидация и
подобряване качеството на българската демокрация, за овластяване на гражданското
общество чрез обективно познание и модели на добри практики на гражданско участие.

IV. АПРОБАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
Апробация на резултати от дисертационното изследване e направена в доклади и
презентации на конференции:
Citizens Initiatives and the Challenges for Direct Decision-Making in Bulgaria, presentation
at the Fulbright-Hays Summer Seminar "Bulgaria in the Context of Migration and Challenges
for European Cohesion" 09.07-05.08.2017, Sofia
Referendums: the Importance of Story-Telling, presentation at the Global Democracy Forum,
organizers:City of San Sebastian, GDF Consortiium, CoE, International IDEA, 16-19.11.2016,
San Sebastian, Spain
Making Direct Democracy Work in Bulgaria, presentation at the International Conference on
Initiative and Referendum, organizers: Bulgarian Association for the Promotion of Citizens
Initiative and Aarau Democracy Center, 26.02.2016, Sofia
Електронна демокрация чрез национална е-инициатива в България, Национална
конференция "Достъп до информация", организатор ПДИ, 29.01.2016, София
Непознатата пряка демокрация в Америка, лекция, пътуващ семинар "От, на и за
народа. Популяризиране на непознати практики на гражданско участие от САЩ",
Посолство на САЩ, American Corner, Фулбрайт, Варна, Русе, Бургас, 4-6.12.2014
Основните публикации на Даниела Божинова, свързани с дисертационното
изследване са книги и научни статии, както следва:
Хората решават. Референдуми, инициативи и отзоваване в САЩ, 2014, София: КК Труд,
ISBN978-954-398-350-6, 304 стр. Автор.
Казуси на “да” и “нe”. Истории на референдуми от единадесет страни, 2016, Сборник
статии, БСНГИ и Либра Скорп, Бургас, ISBN978-619-90487-1-9, ISBN978-619-90487-2-6 екнига, 132 стр. Автор на увода и шест от статиите. Съставител и редактор.
Електронна демокрация, 2015, Сборник статии, БСНГИ, Бургас, ISBN 978-954-91533-0-9,
е-книга ISBN978-619-90487-0-2, 160 стр. Автор на увода и статията: „Електронните
петиции и инициативи”. Съставител и редактор.
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Възможности за демокрацията на участието в дигиталния свят, статия, Сборник, т.II,
2015, ПУ „Пайсий Хилендарски”, ISBN 978-619-202-037-8. Съавтор.стр. 380-387
Reclaiming the Democratic Heritage of Early Populism, article in Populism, Political Ecology
and the Balkans, book,2014, Green Institute of Greece&University of Thessaloniki, p.p. 23-28.
Автор.
http://www.greeninstitute.gr/wp-content/uploads/2014/08/Populism_PoliticalEcology_Balkans_GIG.pdf
Резултати от изследването са използвани също така при изготвяне на доклади,
концепции и граждански законодателни предложения:
Зелена книга за подобряване на правната среда за пряка демокрация в Република
България, 2016. Съавтор. www.initiative.bg
Зелена книга за електронна демокрация в България. Автор.
http://www.initiative.bg/wp-content/uploads/2014/05/Green-Paper-Cover-and-Text-1.pdf
Съображения за противоконституционност на чл.23 ал.1 ЗПУГДВМС, доклад и жалба
чрез Националния омбудсман до Конституционния съд 01-12-2017г. Автор.
Законопроект за оптимизиране на условията за референдуми в България: ЗИД на
ЗПУГДВМС, внесен в МС чрез Национална гражданска инициатива „УчастиеНеУчаст”/
26.02.2016 г. Съавтор. http://www.initiative.bg/?page_id=1013
Законопроект за пряко участие онлайн чрез национална е-инициатива в България:
ЗИД на ЗПУГДВМС за въвеждане на Национална гражданска електронна инициатива.
Съавтор. http://www.initiative.bg/?page_id=1004
Доклад относно състоянието на правната среда за реализирането на референдуми в
Република България. Съавтор. 2016 http://www.initiative.bg/?page_id=236
Доклад относно приложението на Европейската гражданска инициатива в България,
2015, Автор.
Limited Observation Mission Report on Bulgarian Nuclear Referendum 2013, Sofia, 2014.
Организатор на мисия по наблюдение на референдума за АЕЦ и съавтор на доклада.
В допълнение Даниела Божинова е издател и редактор на електронен бюлетин
Инициатива БГ за пряка демокрация и уебсайт www.initiative.bg, където е също автор
на статии относно пряката демокрация и конкретни референдуми от САЩ, България и
др. Публикувала е също статии в масмедии и специализирани уебиздания, като:
Македония обръща нова страница, списание Клуб Z, ноември 2018 г. относно
македонския референдум за името и споразумението с Гърция.
Кажи "да"! Може да стане по-добре, в.Дневник , 23-10-2015, за референдума за
електронното гласуване в България
Bulgarian Referendum between Capture and Myth, Democracy International Newsletter,Jul
2018 https://www.democracy-international.org/fr/civicrm/mailing/view?id=1175
Bulgarien: Chaos nach Stimmenauszählung, Democracy International Newsletter 17-11-2015
http://www.democracy-international.org/search/node/daniela%20bozhinova%20article
Bulgarian People to Decide On E-Voting, Democracy International Newsletter and web-site,
19-02-2015 http://www.democracy-international.org/bulgaria-plebiscite-e-voting
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V. БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА АВТОРА
Даниела Божинова е изследовател, автор и активист в областта на
гражданските права и пряката демокрация.
Арабист по образование (СУ „Св.Кл.Охридски), тя започва професионалния си път
в Либия, където е свидетел на експеримента на Кадафи за Трети път на развитие,
включващ елементи на пряко участие и делиберация. По-късно специализира
международно право и човешки права в Университета в Лунд, Швеция. Завършва също
Международни икономически отношения към УНСС.
През 2008-2009 г. е един от организаторите на референдумите в черноморските
общини, отхвърлили проекта за петролопровод Бургас-Александруполис.
Божинова е сред ключовите хора в неправителствената кампания в страните от
ЕС за въвеждане на “Европейска гражданска инициатива” като инструмент за влияние
на европейските граждани върху политиките на Европа, станал факт с Лисабонския
договор (2009). Избрана е за заместник-председател на Демокраси Интернешънъл
www.democracy-international.org международна организация за пряка демокрация със
седалище в Кьолн.
Автор и проектен мениджър на над 30 проекта за гражданско участие и
граждански контрол върху публичните институции, публичните разходи и др.
Председател на Българско сдружение за насърчаване на гражданската
инициатива www.initiative.bg. Работи с партньори като Център за пряка демокрация към
Цюрихския университет, Консорциум Глобален демократичен форум, Citizens-in-Charge в
САЩ, Международен институт за модерни медии – Рейкявик, германската Mehr
Demokratie и др.
В България организира мрежа на инициаторите на референдуми и граждански
инициативи за обмен на опит и информация, създава база данни за местните
референдуми, която да запълни дефицита на официална такава, организира първото
международно наблюдение на български референдум ( 2013), предприема инициативи
за подобряване на референдумното законодателство, включително обжалва текстове
като противоконституционни. Консултира инициативни комитети за местни
референдуми в България и Македония.
Божинова е издател и автор на електронен бюлетин за пряка демокрация
„Инициатива БГ” www.initiative.bg, автор на многобройни публикации и съставител на
няколко сборника със статии в областта на демокрацията на участието и електронната
демокрация. Автор е на монографията „Хората решават. Референдуми, инициативи и
отзоваване в САЩ“, ИК Труд (2014), свързана с дисертационното й изследване на
американската пряка демокрация.
Дисертационният труд на Даниела Божинова е резултат от няколкогодишно
проучване по темата, включително и като Фулбрайт изследовател в САЩ. При
осъществяване на проучването в САЩ тя работи под ръководството на Майк Гравел,
бивш сенатор и кандидат за президент (2008), застъпник за право на инициатива и
референдум на федерално ниво, известен в най-новата история на САЩ с
оповестяването на тайните протоколи на Пентагона относно Виетнамската война.
dbozhinova@initiative.bg daniela.bozhinova@gmail.com
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