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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

ПРЕД ВАС СЕ НАМИРА ТРЕТИ БРОЙ НА 

НАЙ-НОВОТО АКАДЕМИЧНО ИЗДАНИЕ 

ЗА СОЦИАЛНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И 

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ТЕОРИИ В 

БЪЛГАРИЯ. 

СПИСАНИЕТО СЕ ИЗДАВА НА 

БЪЛГАРСКИ, НО ПРИЕМА ПУБЛИКАЦИИ 

НА АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ, НЕМСКИ И 

РУСКИ ЕЗИЦИ. 

ТОЗИ БРОЙ НА СПИСАНИЕТО Е 

ПОСВЕТЕН НА АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, 

СВЪРЗАНИ С ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС 

В СТРАНАТА И В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НЯКОЛКО 

ПУБЛИКАЦИИ НА ВОДЕЩИ МЛАДИ 

БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И 

ДОКТОРАНТИ. 

 

ПОЖЕЛАВАМ ВИ ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ! 

ИВАН НАЧЕВ 
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Георги Проданов:  

REFLECTIONS ON POLITICAL ELITE: TEMPORAL AND AD HOC ELITES 
 

The specifics of this study1 necessitate several methodological caveats regarding the relation 

between ‘political elite’, ‘democracy’ and the new social movements. Firstly, in theory, the 

political elite should be construed as a superstructure, an assembly which essentially sublimates 

the representation of various interests and groups. In Bulgarian practice, however, the elite is a 

substructure, the most organized part of society, openly aspiring for control over state 

governance, and the theoretical rationale yields to the ambition of the elite to arrange the 

political and public space according to its needs and expectations. This engenders the 

difficulties in the relationship between elite and non-elite: the elite creates its own periphery, 

circles and lobbies, which are strictly goal-oriented, while that part of the non-elite which 

remains outside them is left with the impression of having no representation. State governance 

becomes permanently alienated from its legitimate grounds, from citizens’ interests2. This 

imbalance naturally leads to a confrontation between the two groups, to the necessity for 

populist decisions, to difficulties in achieving a critical mass for governance consensus different 

from the one needed for the use of power and the division of zones of influence.  

Secondly, elite is an emanation of power. The elite cannot exist without power. The 

empowerment of elite through the mechanism of elections legitimizes the elite as the holder of 

power; elections are precisely what make the elite an elite, and power, governance. In this 

sense, ‘each examination of elites starts from the premise of power, whether articulated or not’ 

(Кръстева, 1996).  

                                                           
1
  The author wishes to thank Sholokhov Moscow State University for the Humanities, Institute for 

Advanced Studies, 16-18, Verkhnyaya Radischev ST., Moscow 109240 Russian Federation, from where 

some of the information in this paper has been derived. 

2
 Charter for the Dissolution of the Plutocratic Model of the Bulgarian State: www.harta2013.eu (Dec 

2013) 



ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, БР.3 - 2017 

 

 
 

 
      5 

 
  

Thirdly, in a situation of transformation of the political system, the elite provides the basis for 

the choice of the type of state governance and its implementation, and consequently bears full 

responsibility for the efficiency of the democratic regime, its stability, and compliance with the 

rules of society. Elites that take part in the establishment of the constitutional treaty and new 

institutions introduce such procedural mechanisms that would protect their political power and 

autonomy from any interference by the locus of power (Kaminski, Kurczewska 1995). 

  

Defining “The Political Elite” 

Politics is an open system. Any adult citizen can engage in it, form a view about it, or take part in 

various political activities. On the other hand, politics is a projection of the processes happening 

in society itself: political, economic, ethnic, social, etc. Due to its specific role as a regulator of 

social processes, politics often becomes a battlefield of conflicts, of struggle between the 

interests of various social, professional, business, ethnic, etc. groups. And since it is an open 

system, these groups contend and strive to push and protect their interests in all possible ways, 

including non-public means, lobbying, pressure, etc. Conflict is a fundamental feature of politics, 

hence of elites; in this sense, the recruitment of political elites directly influences the stability 

and qualities of conflict (Putnam 1976). The presence of explicit rules for recruiting elite 

provides a mode for reducing the conflict potential of politics, of filtering those whose views do 

not reflect social consensus and the inter-elite consensus regarding governance. This makes 

elites considerably more viable and resilient to changes in society and politics. In most political 

systems, the selection of party and government elites puts an emphasis on administrative 

experience and personal qualities, such as popularity and the ability to communicate, persuade 

and organize large groups of people. 

The concept of ‘elite’ on the following pages should be interpreted within the paradigm of 

functionalism, as ‘citizens who, via elections, come to hold a legally regulated office in the 

governance of the state, and consequently acquire institutional power in the determination and 

implementation of state policies.’ Whenever we consider elites, we must also consider the 

questions of their recruitment and legitimization (Маринов 2004). In this context, the quality of 



ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, БР.3 - 2017 

 

 
 

 
      6 

 
  

elite may be broken down to answering two questions: How does one come to occupy an ‘elite’ 

position? How do elites exercise power? The first question basically also addresses the matter 

of ‘how does elite arise?’ i.e. it necessitates an analysis of elite recruitment. The second 

question pertains to the responsibilities of elite, to its strategies and the effects of their 

implementation on governance and on society as a whole. Through the implementation of 

these strategies, elite acts as an intermediary between the institutionalized mechanisms of 

governance and the political expectations of the public. Without analysing the role of political 

elites in political processes, it will be hard, if not impossible, to gain an insight into the 

development trends of a country, whether we examine its contemporary state structure and 

governance, its historical and political evolution, or the actual practical production of policies. 

However, the profile of representatives of the Bulgarian political elite and a great number of 

events from Bulgaria’s most recent history has indicated a lack of clear recruitment principles. 

This has created a major potential for instability of state governance and the administration, 

and the manners of entering/presence in/departure from the Bulgarian political elite have 

frequently resembled a process of bartering and haggling rather than selection. Bulgarian 

political practice has witnessed a number of techniques for elite recruitment: career growth 

through party or state structures; taking a candidate slot on a slate, including by paying for it; 

favouritism or family, work or other personal ties; transfer from a key position in another field—

business, science, defence, etc.—to politics. However, occupying an elite position becomes 

legitimate only after passing the procedure of elections, whose general accessibility and public 

character make them the main mechanism for the formal recruitment of political elites. 

Elections publicly legitimize the right of a group of people to rule another one, usually much 

larger, and in this sense, the process of (de)legitimization of political elites through elections 

and the unconditional acceptance of the results by their opponents are among the crucial 

features of democracy. Each electoral cycle, regardless of its type, brings about changes in the 

composition of the elite: the entrance of new actors and the exit of old ones. It is through the 

procedure of elections that people evaluate the actions of their elite, through their subjective 

perceptions; this evaluation may not always coincide with the self-assessment and expectations 

of the elite. 
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Elections are the procedure that empowers particular citizens and turns them into elite, but 

electoral results seldom match voters’ expectations of the qualities of the elected candidates 

(Dahl 1958, 1961)3. The parliamentary democracy system presupposes that people are chosen 

(i.e. become an elite) through democratic means (i.e. elections), after satisfying certain 

prerequisites. And since these prerequisites are formal4 rather than related to candidates’ 

personalities, any meritocratic expectations that the elected candidates will be highly educated, 

highly moral, highly qualified, etc. people, corresponding to the image of an elite, can be 

nothing but illusions. It is these subjective notions of an elite and the discrepancy between 

them and the objective political reality that underlie statements such as ‘this elite is no elite’ or 

‘there is no elite.’ 

The model of operation of the Bulgarian political system provides for two ways to accomplish 

this empowerment or legitimization: through a direct or indirect election. Thus, in terms of 

formal legitimization, the Bulgarian political elite comprise two types of representatives: elected 

by a direct vote (President, Vice-President, Members of Parliament, Members of the European 

Parliament) or elected indirectly, by a vote in Parliament (Government). 

Due to the importance of the election mechanism, elites have strived to secure their influence 

and control over both the election procedure and voters’ decision-making process. The 

Bulgarian electoral system provides parties with opportunities for an almost complete control 

                                                           
3 ‘... In order to know whether there exists a ruling elite or not, we must have a political system in which 

there are occasional divergences in the preferences of the individuals populating it.’ 

4
 Election Code, Art. 4. (1) The right to be elected National Representative shall vest in any Bulgarian 

citizens who have attained the age of 21 years by polling day, do not hold another citizenship, are not 

interdicted and do not serve a custodial sentence. 

(2) Eligibility for President and Vice President of the Republic shall be limited to natural-born Bulgarian 

citizens who have attained the age of 40 years, who does not hold another citizenship, is not interdicted, 

does not serve a custodial sentence, and has resided in Bulgaria during the last five years. 

(3) The right to be elected Member of the European Parliament for the Republic of Bulgaria shall vest in 

any Bulgarian citizen who has attained the age of 21 years by polling day, does not hold the citizenship of 

any State which is not a Member State of the European Union, is not interdicted, does not serve a 

custodial sentence, has a permanent address in the Republic of Bulgaria, and has resided in the Republic 

of Bulgaria of in another Member State of the European Union at least during the last six months. 
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over these key elements, with the consequence that the mechanism of elections as a means to 

impact the composition of the elite is often subverted. In the pure proportional system, part of 

the eligible seats are de facto reserved for certain party candidates, regardless of their personal 

qualities. Nomination procedures function ineffectively and often succumb to orchestrated and 

pre-organized campaigns benefiting the candidate who is a favourite for taking up the position, 

whether people like him or not; this yields the paradox that a candidate is not elected by 

citizens or party members but he is elected to be elected (Mosley 1982). On the national level, 

such attempts are coupled with changes in electoral law, the type of ballots, the areas of 

constituencies, even in the electoral system itself. Elite obtains legitimacy and power by laws5, 

which are practically always amended immediately before elections. That is, elite gets ‘elected’ 

by rules defined by none other than itself. Thus, there is only a nominal legitimization by the 

electorate and the act of voting places the electorate in a position of de facto relinquishing the 

option to influence the authorities, because of the specifics of the electoral system. Ordered 

party slates cannot be controlled or rearranged by voters, including members and supporters of 

the respective party. Thus, it turns out that ‘elections don’t change anything,’6 or at least they 

do not change the composition of the elite to a degree that would create an impression of 

renewal or change, if nothing else. In practice, the electorate becomes a mere carrier of the 

ballot to the ballot-box; anything before and after that act is outside of its control. 

A relatively indisputable element in the biography of the Bulgarian democratic political elite is 

the moment of its birth and the manner of its initial legitimization. In general, the new elite 

combined two major groups: the former so-called party (communist) nomenklatura and the 

dissident circles (Пачкова 1996). The setting up of the Round Table, the transitional structure 

between the two regimes, on 3 January 1990 was the début of the new political elite. Of course, 

its composition was questionable and we must bear in mind that its legitimacy, i.e. recognition 

by the electorate, had not yet happened, therefore it would not be entirely correct to call the 

                                                           
5
 Election Code 

6
 ‘Elections don’t change anything—if they did, they’d be banned.’ A graffiti on Vasil Levski Boulevard in 

the centre of Sofia. 
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participants in the round table elite. It would seem more appropriate to call them a proto-elite: 

groups from which the future democratic Bulgarian political elite would be born. 

One of the participating sides in the round table, namely the opposition, de facto represented 

no-one. A group of citizens sitting at the table opposite the current authorities by mutual 

agreement do not in any way become legitimized as politicians or elite. Some of them were 

indeed dissidents, i.e. people with an attitude towards the authorities; others had been 

politicians before 1947, while still others were fledgling politicians, leaders of newly emerged 

parties, etc.7 At the same time, across the table sat representatives of the outgoing, though still 

ruling authorities. Their right to be there was legitimized only by their status (and power) of an 

official state government. It was this mutual legitimization of the right of the groups to join the 

round table that provided the initial recognition of those who would subsequently become the 

‘new’ Bulgarian political elite and would be ultimately legitimized as such in the Grand National 

Assembly elections. Thus, Bulgarian transition began with an apparent consensus, an 

agreement between the two major proto-elites of democracy: the old communist one and the 

new anti-communist one. This semblance would crumble later on, due to the political 

disagreements between the two groups as well as the incompatibility of their strategies with 

the people who were not represented at the Round Table—afterwards tagged as ‘the 

electorate.’ The fragility of that type of legitimacy was revealed in the subsequent fate of the 

parliamentary elite from the early period. We may illustrate it with the table below: out of 412 

MPs in the Grand National Assembly, only 87 were re-elected in its successor, the 36th National 

Assembly. In that respect, BSP and the Movement for Rights and Freedoms (MRF) have been 

most stable: their parliamentary groups have often (1995, 2005, 2009) remained relatively 

unchanged in composition. The table clearly reveals two instances of major changes in the 

composition of the parliamentary elite, related to the election victory of the catch-all party 

                                                           
7
 ‘Our structures were joined by every Tom, Dick and Harry: people possessed by some sort of 

revanchism to get even with the communists, to ride the wave. With a few exceptions—people whose 

relatives had been persecuted—the local intelligentsia did not join UDF.’ Varzonovtsev, D., 

Автобиография на българския преход [An Autobiography of the Bulgarian Transition], Sofia, 2005. 



ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, БР.3 - 2017 

 

 
 

 
      10 

 
  

National Movement for Stability and Progress (NMSP) and the wave supporting Citizens for 

European Development of Bulgaria (GERB, from the Bulgarian acronym). 

 

Continuity 

(re-election in two consecutive National Assemblies) 

National Assembly (NA) Total number of 

MPs8 

Re-elected % 

7th Grand NA 

10 July 1990 – 2 Oct 1991 

412 - - 

36th NA 

4 Nov 1991 – 17 Oct 1994 

273 87 
31,9% 

37th NA 

12 Jan 1995 – 13 Feb 1997 

269 105 
39,0% 

38th NA 

7 May 1997 – 19 Apr 2001 

254 81 
31,9% 

39th NA 

5 Jul 2001 – 17 June 2005 

288 70 
24,3% 

40th NA 

11 July 2005 – 25 June 2009 

298 121 
40,6% 

41st NA 

14 July 2009 – 15 March 2013 

280 67 
23,9% 

Table 1. Data based on (Стойчев 2010), updated as of 15 March 2013 

                                                           
8
 Includes MPs who have held a partial mandate for a particular reason: becoming elected to another 

position, leaving the parliament, death, etc. 
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A specific case of political elite recruitment occurred before the 2001 parliamentary elections, 

when the largely functioning mechanism for mutual legitimization of the elite was undermined 

by the inclusion of new actors in the political elite, picked by a charismatic leader on a 

subjective principle of the ‘selectorate’ type. This change was set in motion by the appearance 

of Simeon Saxe-Coburg-Gotha, who, for purely biographic reasons, came with royal attributes, 

very similar to the meritocratic distinction that the electorate makes between itself and the 

political elite. The appearance of a charismatic leader coupled with the notion of ‘yuppies’ 

introduced by the Bulgarian Velikden (generally, highly educated Bulgarians who had been 

successful abroad) gradually marked the beginning of a new political elite, which replaced the 

old one: an act that was legitimized also by the results of the parliamentary elections. The only 

functioning mechanisms for entering the ranks of the elite at that time were loyalty to Simeon 

Saxe-Coburg-Gotha, personal recommendations, or direct favouritism. The leader’s charisma 

and the gathered momentum did not require a ‘materialization’ of the picture of the new elite. 

The new faces were comparatively unknown: neither appealing nor repelling, yet ‘recognized’ 

by the leader. Thus, the means and manners for recruiting political elite were effectively 

replaced by a single man’s will—a phenomenon that would be manifestly repeated in the 2009 

elections, when the man in charge was Boyko Borisov. 

These major changes in the elite’s composition led to the emergence of stable ‘elite cores’ in the 

traditional parties, which are resilient to changes. The cores have usually formed around party 

leaders and individuals who hold senior positions in the party or represent various political or 

economic interests. They are highly resistant to changes in their composition and exert direct 

control over the political and party elite. The actions of the cores, who strive to impose their 

values and opinions on everyone else, have boosted subjective criteria (loyalty, influence, 

personal qualities) into becoming the most important factor in recruiting the elite, as witnessed 

in the composition of the BSP, MRF, NMSP and Attack parliamentary groups after the 2005 and 

2009 elections. 
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The problem of power 

In order to explain the interrelation between the political elite and the democracy, we need to 

discover the theoretical specificity of its nature, the universal key for explaining the subject-

object relation; this key is power. Here, by power we mean power over the state, the syncretic 

set of instruments, influence and institutions that ensure actual governance. It is the type of 

power construed by Bertrand Russell as a capability for ‘producing intended results’ (Иванов 

2002), and the state is defined as “ … a field of power resembling a playground, where owners 

of capital of various nature contend for gaining power over the state, i.e. power with respect to 

state capital, providing control over the various types of capital and their multiplication” 

(Bourdieu 1986), i.e. the state is on the one hand a physical framework of the space in which 

elites contend with one another, and on the other, a goal, prize for the winners, which would 

enable them to expand and solidify their power. Elites indubitably possess power, and what 

differentiates them internally is their attitude towards power, interpreted as a complex of 

intended results, i.e. intentions for its use based on their expected effects. The primary reason 

for this is that power is both a goal and an instrument for implementing a particular policy. 

Elites’ monopoly of power always poses a problem in societies that turn to a new model of 

existence and evolution. The use of power in democratic states presupposes rules that govern 

it, but in a situation of transition, of a gradual emergence of such rules, there necessarily arises 

a pressure between those who have power and those who do not accept this fact for various 

reasons. The improper structuring of power—that is, the improper formulation of the 

relationships between individuals (or groups) and those who are in charge of decision-making—

gave birth to the Bulgarian paradox: the continuing existence of an enormous (in terms of scope 

and intentions), yet internally corroded and weak state (Дайнов 1997). In the Bulgarian state, 

the strategic planning of results has been allocated to political parties, economic lobbies and 

non-public groups. The majority of media and non-governmental organizations have been 

‘conceived in sin,’ i.e. founded in order to cater to certain interests. 

Changing the model of governance, the model of relations between institutions and citizens, 

between state and civil society, between elite and non-elite has been one of the main 
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challenges of the transition. In this sense, elites should legitimize their right to exercise power, 

i.e. win and keep the trust of the public. The public itself should discover the mechanisms to 

restrict this power, besides the existing institutional means. In other words, both the elite and 

the public should find the intersections of their attitudes towards power. The search for this 

balance of attitudes towards power between the elite and the public has been an issue for the 

entire transition, and thus the period under consideration. This is reinforced by the warning 

(Schоpflin 1993) that “Democracy requires a package of values, both from the authorities and 

from the electorate, which include self-restriction, compromise, negotiation, mutuality, 

feedback mechanisms and so on. Post-communist countries cannot expect to develop these at 

once: they can only result from many years of practice.” 

The peculiar role of the elite in the processes of changing a political system has been a frequent 

problem in ex-socialist countries as well as other countries undergoing a transition to 

democracy (Dogan, Higley 1998). There is a consensus among researchers about the role of the 

elite in the choice of the new governance type, the democratization of mechanisms, the change 

of rules, the establishment of new institutions, and the stability of democracy. In the case of 

Bulgaria, the main actions of the political elite during the transition years have taken two 

directions. One: deconstruction of the political system and the rules regulating the management 

of social and economic relations; two: reconstruction of the political reality, but with new rules 

and relations. Consequently, evaluations of the preferred form of governance are directly 

related to the vision of the elite about the necessary changes at the entrance of the system and 

the public expectations at its exit. The elite makes informed choices, usually based on clear 

expectations about the results of its actions. The non-elite, however, evaluates these results 

post factum, after the events, because this is when it is provided with an opportunity and 

information to do so. 

At the beginning of the transition, the strategies of the elite for changing the system appeared 

to have the approval of the public; the necessity for change was evident, and so was the general 

direction it should take. The situation with the transformation of the economy was ostensibly 

the same, but here the elite had the strategic advantage of its position of power, of control over 

rules, which enabled it to transform its power into an economic one, control over resources, 
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and thus realize its own private interests rather than the public ones. The political elite imposed 

such social relations that would provide it with control over everyone else (Петев 2004). 

This strategy of the elite was particularly obvious during the 1990s, when political parties were 

transformed into ‘parties of power’: they were entirely funded, ‘fed’ their leaders and members 

by being in power. The allocation of government positions, job appointments, ‘giving away’ 

business were done, not to benefit governance but for the sake of selfish interests. In this case, 

the elite traded in influence, which only led to the emergence of temporary dependences that 

could be broken by a better offer or a threat from another party. The success of this strategy has 

been the establishment of NMSP and its transition into the scheme of the Triple Coalition as 

well as the deliberate re-orientation of MRF in this direction over the past decade. 

In essence, changing the system is also legitimized by elections, given that elected 

representatives are granted a constitutionally guaranteed control over it, and parliamentary 

majorities are a crucial element for the implementation of elite strategies. In this sense, 

controlling the electoral process becomes an essential factor for securing a parliamentary 

majority. This alters the purpose of elections, transforming them into a mere substitution of the 

ruling elite for another that has the same characteristics but differs in its ideological discourse 

about its role in history and economics. The mass public comes to believe that ‘elections don’t 

change anything,’ and their results are reduced to two mathematical quantities interpreted as 

levels of success: the 4% threshold for entering Parliament, and the 50.42%9 threshold for 

forming a majority in the National Assembly. The extreme abnormality of the political situation, 

electoral process and rules has become especially obvious since 2003. The ascent of controlled 

votes, vote buying, as a major tool of election campaigns, including on the polling day itself, has 

become a point of covert consensus among the elite: the vice is countered by the very means 

that it employs. Elections have become a market phenomenon, money being a primary 

indicator of efficiency (while remaining a scarce commodity for certain social groups). In this 

context, it is now money competing with money, and since all election candidates use money, 

curbing controlled votes has proved difficult. Legislative changes focus on consequences, not on 

                                                           
9
 This is equivalent to 121 MPs: 50% of the seats plus1. 
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causes or prevention, and the ‘umbrellas’ put up by the elite (especially local party leaders) over 

any participants in the process, have effectively turned vote buying into a normal practice. 

This change of the rules of political competition has necessitated a substitution of PR 

techniques and activities for political messages. Especially since the 2005 parliamentary 

elections, the emphasis has been, not on policies proposed, but mostly on negative 

campaigning that smears opponents. As a result, the fairness of electoral procedures and 

subsequently of election results themselves has been seriously questioned. The change of the 

electoral process rules was particularly evident in the 2013 elections, which marked a peak in 

resorting to ‘dirty’ methods, and their results were not recognized as genuine for a long time. 

The status change of the purpose of elections—turning them into a political weapon, rather 

than a procedure for the democratic replacement/affirmation of authorities—poses a threat to 

the entire political system and leads to a further encapsulation of the political elite. An election 

victory no longer indicates successful expert messages, policies proposed by a party and 

approved by the electorate, but merely establishing supremacy and shared dirty secrets, 

primarily measured through the funds invested in the elections, often against the law.10 

Having legitimized their power in such a manner, elites essentially abandon their role in the 

political structure of society: the genuine representation of voters and their interests. Being in 

power becomes an end in itself, a tool for realizing private interests, occasionally presented as 

public ones. Thus, violating politics’ unwritten rules turns into a recipe for success, even a 

prerequisite of success. The internalization of practices (Константинов, 1980) primarily 

encountered in election campaigns from the early 20th century results merely in the unravelling 

of the political fabric. Through their conduct, elites gradually lose fundamental political and 

moral reference points, among which we may include the loss of restrictions defining formal 

rhetoric. Vulgarization of politics turns into an attraction, a model to be emulated, based on the 

‘who will go farther’ principle. The erosion of fundamental ‘rites’ in politics and the electoral 

process, which essentially underlie their institutionalization and credibility—equal access, non-

                                                           
10 Изследването за парите в кампаниите Алфа Рисърч 
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violence, non-coercion—directly impacts the democracy, as a commonly accepted form of 

governance. 

This ‘crisification’ of the political model and representation drives elites to use techniques for 

creating parallel realities, pseudo-structures, and degrades the socio-political debate to a search 

for solutions to mundane problems. It also necessitates orienting the public image of state 

governance towards populist actions, towards conflict-based messages and publicity. 

Parliamentary democracy has been reduced to procedures and institutions that, given their 

limited functions, may well operate in an authoritarian environment too, without threatening to 

redistribute power mechanisms or the means for economic and media control over society. In 

their endeavour to retain their power and feign a discussion with the public, elites resort to 

simulations of ‘civil society,’ civil organizations, protests and activities. Politicians’ behind-the-

scenes participation in such activities ultimately results in decay of values and confusion of 

society, enabling all sorts of ideas and actors to infiltrate politics, including radical excesses, 

which accounts for the success of such parties as Attack and talking in the language of hate in 

general. 

Another kind of ‘simulating’ politics on behalf of elites and related groups is the engineering of 

parties established or used to carry out ‘wetwork,’11 whose existence and actions further 

aggravate attitudes towards politics and politicians. The first such acts date back to the early 

1990s, when they aimed to accelerate the disintegration of the Bulgarian Agrarian People’s 

Union and the Bulgarian Social Democratic Party and establish their counterfeit doubles. The 

political fate of splinter groups throughout the transition period has unequivocally 

demonstrated that their actions have been instigated by others—now BSP, now UDF; here we 

may also include the ostentatious establishment of the National Movement for Rights and 

Freedoms in 1998 by Gyuner Tahir, an MP from UDF. Party mimicries lead to the gradual 

collapse of parties but also to the collapse of the idea of an alternative, and even of the 

meaning of words such as ‘order,’ ‘rule of law,’ ‘justice,’ ‘proud,’ ‘leader.’ 

                                                           
11

 Such as the Nova Zora party with its video ‘If you vote for Boyko Borisov, you get Ivan Kostov’ during 

the 2009 parliamentary elections campaign. 
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There are analogous methods for controlling the potential emergence of counter-elites: groups 

that may take advantage of the exodus of electors from traditional parties. A demonstration of 

subverting the opportunity for a rational choice is the unique phenomenon ‘a party-nominated 

independent candidate,’ as well as the plethora of ‘civic’ quotas, ‘local parties,’ ‘local coalitions,’ 

‘fake’ parties, etc. participating in various elections. Here we may also add one-man parties such 

as George Ganchev, Krastyo Petkov, Tsvetelin Kanchev, Toma Tomov, etc., who occasionally turn 

the electoral process into a burlesque circus. Their presence in political space is usually linked to 

personal or corporate interests, including local ones, to the selling of nominations for local 

elections, etc. Funding the participation of such political actors in elections had never been 

transparent, nor have their indirect ties to a particular party been demonstrable, yet the 

continuing ‘competition’ of such political metastases for the trust of the electorate can only be 

explained with political engineering by the ruling elites. 

These acts of the elite demonstrate that the established political model relies primarily on 

conflict, with interim instances of consensus that are generally achieved through bartering, 

including at the price of contradictory compromises. The helplessness of the elite is evident in 

the struggle of some of its members to present themselves as anti-elite: from ‘I’m one of you’12 

to the almost biblical ‘you’re simple and I’m simple, so we get each other’13. The perseverance 

to be an oxymoron, ‘ruling non-elite,’ is a natural continuation to the populist wave in the elite’s 

rhetoric, especially prominent since 2000. The same period witnessed the emergence of ‘hollow 

elites,’ life-boats for failed political parties and leaders, which, trough non-public funding and 

agreements, have managed to enter Parliament: Bulgarian Nationalist Union, Order, Law and 

Justice, Attack. Once inside, they fail to handle the responsibilities of power, to convince anyone 

(including themselves) that they are elite. Their maintenance of this status is brief and tragic; 

they are used as ‘postboxes,’ tools for buying majorities by other parties, and the trajectories of 

their careers logically lead back to their original state or to an overt ‘encashment’ of their 

influence. Such elites usually enter politics claiming that they want to change it, make it ‘closer 

                                                           
12

 A common slogan in local elections (2003, 2007). 

13
 ‘Borisov: You’re simple and I’m simple, so we get each other,’ www.dnesplus.bg/News.aspx?n=562286 

(Jan 2014) 
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to people,’ but as a rule, this change gets reduced to an attempt to reject traditional 

characteristics and make politics according to certain personal perceptions—with no ideology, 

no platform, no responsibilities, and with the fundamental values of ‘our leader, our party, our 

folks.’ 

Consequently, Bulgarian society has been afflicted with an obvious imbalance, a constant search 

for imaginary meritocratic elite, ending in the discovery of a traditional, power-based one, 

which is not wanted, yet is the only possible alternative. The intense public expectation of 

meritocratic elite dominates the relationship between elite and non-elite, and the sense that 

the elite does not govern according to society’s notions of ‘morality’ is a grave challenge to the 

entire political system. It generates perceptions that the elite has strayed from certain ethical 

norms, from its function as a role model, even though the category of ‘morality’ has no part in 

politics and cannot be defined in the same explicit manner in which it is used in everyday life, 

primarily since politics is a results-oriented process. The electorate cannot accept that morality 

in politics differs from its own notions; looking for an easy answer, electors conclude that 

‘they’re all scoundrels,’ and arrive at the paradox of eternal return, of setting negative 

experience as the basis of their model of behavioural reaction towards the elite. 

 

Temporal and Ad Hoc elites 

Since its emergence at the beginning of the transition, the democratic Bulgarian political elite 

have held its position in political space because it has been in the right place at the right time. 

Consequently, it has dominated this niche only for a particular amount of time—until the 

change of its environment, its nutrient medium. This offers a possible explanatory model for the 

changes in the composition of the elite over the transition period as well as for its behaviour as 

elite. The heavy dependence on environmental factors, on the political, economic and social 

situation, has made the elite a temporal one, elite that is influenced by the transition processes 

and the activity of the participants in these processes. This elite cannot function efficiently 

outside the concrete historical and political situation, which largely accounts for the major 

changes in the composition of the elite during the transition period. This volatility of the elite 
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has also been predetermined by its weak ties with society and its strong dependence on parties 

and external interests: economic and other lobbies. The urge to maintain such an abnormal 

situation for as long as possible and thus make it normal has led to the emergence of a fixed 

model of bargaining among and inside elites. This recurring scheme is especially evident in the 

elites of stable parties such as BSP and MRF. There have been no abrupt changes in the 

composition of the elite, even during severe crises such as the one in 1997, or losing power, as 

in 2009. The gradual evolutionary succession of generations in these parties, including the 

passing down of positions from parents to children, provides their elites with stability. In such 

cases, elites are conservative, the processes of renewal and recruitment are predetermined and 

control the political environment, party structures and members. In this area of political space, 

changes in the existing political elite are nearly impossible if they are not deliberately launched, 

i.e. they can happen only ‘from above.’ Essentially, everything boils down to the prospect of 

teaching successors, be they family members or protégés, how to rule. 

Changes in the political milieu caused by the introduction of the Internet and the means for 

parallel immediate communication among more than two people have had a strong impact on 

the political elite. First of all, they have brought along high publicity and transparency of elites’ 

actions, decisions, often of personal relationships, private property, etc. It was control over 

these aspects that enabled elites to implement plans and strategies primarily in accordance 

with their interests and to their advantage. Publicity, although only ostensible in certain 

situations, has allowed the non-elite to monitor the actions of the elite and verify whether the 

positions of the two coincide or diverge. The virtual environment has ousted traditional media 

from their role as a conduit for ideas, including propaganda, through which the elite generally 

earned its political comfort. It is only in social networks that a harmless piece of news can 

explode into a sensation (becoming ‘viral’), which would otherwise have amounted to several 

lines on the inside pages of a newspaper. This environment allows the specific cumulation of the 

potential of politically active Internet users. The combination of virtual and physical reality has 

boosted the implementation of group political interests, which has frequently put political elites 

in a subordinate position, i.e. they have begun to lose their status as decision makers. 
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At the same time, this environment of streamlined communication has given birth to a new 

phenomenon that may be called ad hoc elites. Essentially, these are ‘unpersonified’ elites 

(groupness is one of their major features), spontaneously formed and legitimized as 

representing the interests of particular dynamic social groups. This phenomenon has emerged 

against the backdrop of a generational shift, where the active part of society is highly distinct 

from the ruling elite. Today’s young people are well educated, upper middle income, i.e. they 

have grown up in the situation of transition but have managed to find their place in society, 

earn a particular status, and they have considerable potential for success, both in private and in 

public matters. This generation ties in its personal prospects for success with the existence of 

public regulations; compliance with those regulations is a precondition for success, while their 

absence (or defectiveness) becomes an obstacle to self-fulfilment, which must be overcome. 

The new ad hoc political elites are the final product of a succession of events that have occurred 

dynamically and over a relatively brief period and basically represent a process of natural 

selection in a community that does not necessarily aspire to political careers but does realize 

the importance of controlling political processes. These events can be compared to a process of 

legitimization, due to the explicit distinction and acceptance of the role of leaders in stating the 

community objectives and negotiating their implementation. The emergence of a new ad hoc 

elite consists of several stages: a process of accumulating a critical mass of trust, which 

legitimizes, first, the significance of the issue, second, the elite itself, and third, the options for 

resolving the issue delegated to it. First stage: emergence of a systematic governance problem, 

which is noticed by separate, initially unorganized individuals, who focus on solving the 

problem. Second stage: the individuals, independently of one another, popularize the problem, 

propose group actions for resolving it and start attracting supporters, using their personal 

online contacts or other means of communication. Third stage: personal contacts lead to: 1. 

hyper dissemination (the snowball effect): via circles of friends, forum discussions, Facebook 

interest groups, etc.; 2. community: at the intersections of dissemination, opinions start 

gravitating towards a consensus, debates become concentrated within particular limits; and 3. 

trust in the importance of the problem and the need to resolve it. Fourth stage: distributed 

brainstorming. There starts an uncontrolled process of looking for possible solutions to the 
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problem. The use of social networks has the advantage of speeding up this brainstorming and 

allowing an unlimited number of participants to join, without the necessity to meet in a place 

outside the virtual environment. Thus, it takes a short time to solve problems, discuss 

situations, and generate ideas and messages: results that would be hard to happen in parallel 

and in a brief time-frame under the classical decision-making process. Fifth stage: moving on to 

action. Organizing events and petitions, selecting representatives among the most active 

participants that would be in charge of the organization, including offline activities. Sixth stage: 

promoting and resolving the problem through putting pressure on institutions and public 

opinion leaders often combined with an explicit refusal to politicize the actions and dissolution. 

The rate of response, dissemination and debate in this process gives a strategic advantage to 

these groups over classical types of actions in politics, where existing procedures and the 

hierarchic nature of decision-making slow down reactions. It would be a stretch to claim that 

this ‘elite’ exhibits meritocratic features, yet the natural process of filling leading positions by 

people with outstanding personal abilities hints at a similar conclusion. This model can largely 

account for the ‘revolutions’ that happened in recent years in countries and communities 

without a serious democratic tradition. These ad hoc elites essentially look for ways to set right 

the actions and inactions of the classical political elites, which have been hard pressed to 

represent and fulfil the expectations of societies with increased demands on the authorities. 

The emerging educational, social and economic features of various public groups entail 

expectations of becoming equal in status with the elite. This effectively leads to the parallel 

existence of a closed elite, whose main characteristic is the possession of power, and other 

groups, who have no access to political instruments and governance, which reinforces the 

opinion that the elite does not represent or rule efficiently. 

The tradition in recruiting elites that has emerged in the transition years and the manners in 

which they have wielded their power expectedly resulted in outbreaks of civil unrest in 2013. It 

is a tradition where the electoral process goes hand in hand with violations and manipulations: 

controlled votes, vote buying, amendments in electoral law to the advantage of those who are 

in power, abusing public resources during campaigns, etc. Breaches of democratic procedures, 

often tagged as ‘peculiarities of the model’ or ‘transition problems,’ have become a routine: 
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fusing of economic and political power, adoption of explicitly lobby-driven laws, an unstable 

party system, non-public decision making, high levels of corruption. These are phenomena 

whose systematic recurrence has gradually transformed them from abnormal into ordinary and 

expected events. All of this, combined with the ongoing economic crisis and the expanding gap 

between the rich and the poor, and the privileged status of particular people, groups and 

parties has further escalated tension and stirred unrest, not so much because the elite is 

incapable of handling the various issues, but because it has been preoccupied with solving its 

own problems and the problems of its affiliated circles and groups. 

In this context, democracy, as a form of state governance, has become associated with the 

inability or unwillingness of ruling elites to demonstrate a fair attitude towards the electorate 

and public agenda. This is the main challenge facing Bulgarian democracy: to mitigate the 

potential for a future confrontation between those citizens who are most active and 

comparatively stable, in terms of social status, and the state, as represented by the political 

elite; and thus to avoid the risk of social crises, which would promote alternative forms of 

governance. 

Of course, there is a simple recipe for that: citizens’ full and active participation in the political 

process through voting, nominating candidates, expressing preferences and positions (Gunther, 

Higley 1992), respect for the social contract and the rule of law, efficiency of institutions, and 

the implementation of the procedures that add meaning to democratic governance. 
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Любомир Стефанов 

Властта на информацията 
 

От хилядолетия е знайно, че информацията е ценен ресурс. С усложняването и 

диверсифицирането на човешките взаимоотношения информацията се превръща в нещо 

повече от ресурс – тя започва да осигурява предимство във всички начинания от битово-

технологични до интелектуални. Съвсем естествено предимството започва да създава 

неравнопоставеност в/между човешките общности и индивидите. Тази 

неравнопоставеност еволюира във влияние, което на свой ред поражда властови 

взаимоотношения от позитивен и/или негативен характер14.  

Резултатите от този процес стават най-отчетливи в края на 20-ти и началото на 21-ви век 

особено след революцията започнала в Силиконовата долина и довела до 

миниатюризацията в производството на микрочипове с универсално приложение. Бумът 

на високите технологии направи компютрите широко достъпни, което пък отвори вратите 

пред зараждащата се глобална електронна мрежа Интернет да се превърне във феномен 

от невиждан до този момент размер и порядък. Човешките взаимоотношения никога 

преди наши дни не са били толкова динамични, многопластови, отворени и позволяващи 

споделяне на информация от всякакъв вид и естество по всяко време на денонощието.  

Социалните мрежи родени във виртуалното пространство на Интернет подмениха 

изискващото целенасочени усилия физическо общуване с илюзията за непрекъснат 

контакт между всеки инсталирал на личния си компютър и/или смартфон съответната 

програма или нейното мобилно приложение.  Споделянето на информация от всякакъв 

вид, род и характер, но преимуществено лична, се превърна в своеобразен социален 

ексхибиционизъм, който ознаменува тържеството на личния избор да решаваш и 

избираш кое е важно и кое не и да не се притесняваш да споделяш предпочитанията си 

със света.  

                                                           
14

 Berlin, Isaiah “Two Concepts of Liberty” in “Four Essays on Liberty”, Oxford University Press, 1969;  
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Този нов модус на социално общуване разми границата между авторитетите, тъй като 

освен добрите стари изпитани приятели и познати от работата, училище, университета, 

спортния клуб и квартала в списъка с новите виртуални такива се включиха мнозина 

„приятели“ на нашите приятели и приятели на приятелите на нашите приятели. А това 

неминуемо доведе до включването в групи и кръгове споделящи най-разнообразна 

информация, която в повечето случаи е най-малкото не особено добросъвестно 

проверена.   

Еуфорията, че вече няма и не може да има скрити неща, т.е. информация за нещо, която 

да внася дисбаланс в човешките социално-икономически и политически отношения бе 

заразяваща и може да бъде в по-малка степен регистрирана и днес. Мигновеният достъп 

до огромни масиви от данни, архиви и информация създаде илюзията, че всеки може да 

знае всичко тук, сега и веднага. Всеки човек получава усещането, че наистина живота му 

зависи само от него и може да бъде господар на съдбата си15. Това е плод на една много 

по-стара от информационната революция заблуда. Това че знанието е синоним на 

информация. Не на последно място повечето от потребителите на новите неизмерими по 

обем потоци от информация не си задават въпроса кой е реалният източник на тази 

информация. Именно въпросите за произхода, мотивите, надеждността и качеството на 

източника, медиатора/те и каналите за комуникация на информация отправят търсенето 

за промените на природата на властта в началото на 21-ви век в нова посока.  

 

Източниците на информация 

За разлика от предходните две столетия когато новините идваха в определен час съгласно 

стриктен график през телеграфния кабел, с утрешните вестници или чрез емисиите на 

телевизиите, 21-ви век започна революция в доставянето им по всяко време и на всяко 

място 24 часа в денонощието. Във времето на първите печатни вестници излизащи 

веднъж дневно или седмично, функцията на медията е да информира колкото се може 

                                                           
15

 Фром, Ерих - Бягство от свободата, „Христо Ботев",  София 1992 
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по-голям брой индивиди за едни и същи неща. Така се създава обществения дневен ред и 

се стимулира обществения интерес донякъде „опипом“ чрез предлагането на теми, които 

според собственика и редакторите могат да стимулират продажбите на продукта им. В 

последствие вестниците, издавани преимуществено в столични и големи градски 

центрове ще се сдобият първо с регионални репортери, а и с местни конкуренти на 

полето на разпространение на информацията. Този процес е естествена част от 

изграждането и еволюцията на националната държава и гражданското общество от края 

на 19 и началото на 20 век.  

Новините от центъра и столицата имат за задача да интегрират периферията към теми, 

цели и задачи, които да бъдат наложени и възприети като общи за държавата и 

обществото. Структурирането на дебата е основната задача на ранните медии паралелно 

с изнамирането на все по-разнообразни рубрики, с които да запълнят страниците си и да 

увеличат интереса към изданията си. Не закъснява и появата на разбирането колко мощен 

инструмент за реклама са страниците достигащи все по-нарастваща и жадна за 

информация аудитория. И медиите се сдобиват с още един цензор на съдържанието си в 

лицето на рекламодателите си, за да увеличат приходите си.  

Въпреки това, вестниците като основен масов и достъпен източник на информация 

остават популярни дори и след „ефирната“ революция влязла в домовете на хората чрез 

радио и телевизионните вълни. Логиката на тези предпочитания е удивително 

праволинейна и се базира на схващането, че щом нещо го пише във вестника значи то е 

проверен факт и истина. Това разбиране буди днес насмешка и недоверие, но все още 

можем да открием смисъла в подобно съждение, основан на примери от зората на 

печатните медии придали тежест и авторитет на цялата пишеща гилдия – Таймс16 от 

Великобритания, Уошингтън поуст и Бостън глоуб от САЩ, Франкфурт Алгемайне Цайтунг 

от Германия и др.  

                                                           
16

 Разбира се, няма медия имунизирана срещу фалшиви новини и репортери с болни амбиции или просто 

жертва на непроверени източници. Именно поради това златните стандарти в журналистиката препоръчват 

двойната, че и тройна проверка на подадена информация преди публичното и огласяване-практика, която 

често бива нарушавана къде от користни интереси и криворазбрана конкуренция между медиите, къде от 

чиста проба липса на какъвто и да било професионален стандарт.  
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Резонното профилиране на вестниците било то в политическо и/или икономическо 

направление също е естествен процес имащ своето обяснение в цялостната 

социалнополитическа динамика на обществата от 19 и 20 век. Но ясната идентификация 

по дадени идеологически признаци не нарушава, а напротив, повишава легитимността на 

вестниците като източник на информация, тъй като съвпада с цялостното политизиране на 

гражданите по това време. Затова на медиите се гледа не само като на носители и 

преносители на информация, но и като на възпитаващи нагласи, създаващи аргументи и 

отстояващи позиции и ценности – все достойни за уважение публични дейности.  

Четенето и/или слушането на информация по радиото, а в последствие и по телевизията 

се превръща в престижна социална функция. На хората можещи да си позволят редовен 

достъп до постоянния поток от информация се гледа с уважение и те будят респект в 

останалите членове на своите общности. Разширяването на достъпа до медиите свързано 

с поевтиняването на ресурсите за тяхната технологична поддръжка, издаване и 

разпространяване постепенно премахва сакралността на достъпа до информацията, 

особено след навлизането на задължителното масово училищно образование, което 

драстично повишава нивата на грамотност в държавите, издигнали го във водеща 

политика. Навлизането и на публичния транспорт като достъпна масова услуга създава 

още една предпоставка медиите да бдят особено за качеството на информацията която 

разпространяват, тъй като доскоро имагинерния шанс някой да отиде и да провери на 

място достоверността на даден факт изведнъж се превръща в общодостъпна възможност.  

Основните източници на информация са често бъркани с преносителите й. Медиите, 

които по произхода си са средството за разпространяване на информация и канал за 

нейната популяризация, не са производителите, а комуникаторите й. Информацията е 

продукт на най-различни по естеството си източници от битов до институционален вид и 

тип. Отсяването и преценката обаче, коя информация е важна и коя не е изключителен 

прерогатив на медиите с всички условности на подобно деление и субективизмът на 

предлагания подбор е дейност на самата медия.   
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В самото начало на информационния бум преимуществено източници на информация са 

държавните институции. В последствие с напредъка на индустриалната революция и 

усъвършенстването на производствените и търговски взаимоотношения, необходимостта 

от следене на цените на ресурсите и техните маршрути включва в информационния поток 

и новини за котировки, индекси, цени и обменни курсове. Това на свой ред, както 

разбира се и прогреса в транспортните технологии и засилената комуникация между 

националните държави, особено към края на 19-ти век включва и международния аспект 

в новините.  

Въпреки натиска на държавата и институциите й да доминират, а и доста често да 

контролират информационния поток, ранните комуникационни канали успяват да развият 

резистентност към налаганата им зависимост и да утвърдят стандарти за отразяване на 

събития, мнения, анализи и процес особено ярко отличим в англосаксонския свят и най-

вече в САЩ. Именно там медиите успяват да се сдобият със защита на своят статут на 

общодостъпни и независими комуникатори на информация, неограничени от държавната 

власт и от формални влияния (освен в случай на война и/или преднамерена обида) и на 

свой ред предопределени да се превърнат в четвърта власт в северноамериканския 

социум чрез Първата поправка17 на Конституцията на САЩ предложена през 1789 г. и 

влязла в сила през 1791 г18.  

В следствие на динамиката в човешките отношения и променените разбирания и 

необходимости от най-разнообразно знание по все по-голям брой теми, медиите правят 

рязък качествен и количествен скок, който изпраща окончателно алманасите в историята 

като форма на разпространение на информация и налага стегнатия и тематично 

ориентиран текст на всекидневника, като доминиращо комуникационно средство. Поради 

все по-интензивното всекидневие на индивидите, тяхната потребност да бъдат в крак с 

пулса на деня може да бъде задоволена само от медии предлагащи кратки, но 

                                                           
17

 Самият факт, че първата поправка е част от пакета промени, обхващащ първите десет корекции на 

Конституцията на САЩ, известен още като Пакета (декларацията) за правата (Bill of Rights) и включващ 

наред с други правото на свободно вероизповедание, честен и открит процес, притежаване на оръжие, 

свободата на събранията и протест, демонстрира изключителното значение, което словото във всичките му 

форми е имало, а и има до днес за първото протомодерно демократично общество. 
18

 http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amdt_1_%281791%29  

http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amdt_1_%281791%29
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съдържателни новини, подредени в съответните специализирани рубрики и последвани 

от логически аргументирани анализи, за по-взискателните читатели. Все по-тясното 

специализиране на човешките дейности през 20 век поражда и необходимостта от все по-

специализирана информация за новите предизвикателства в живота на хората от 

съответните сфери, което пък резонно води и до специализация на комуникиращите 

медии.  

Ако в края на 19 век източниците на информация са държавата и нейните централни и 

местни институции, които заменят на свой ред енциклопедичните и политематични 

комюникета на пътуващите търговци, банкери, панаири, театри, мигранти и емигранти, то 

в началото на 20 век в основни източници на информация се превръщат все по-голям 

брой частни инициативи и начинания. Префокусирането е следствие от процеса на 

еманципация на гражданина от централната държавна власт, на семейството и личността 

от нацията и колектива: процес, дал на света модерната либерална демокрация и нейните 

права, задължения и отговорности.  

Не на последно място трябва да включим в промените изменили комуникациите и 

откритието на братя Люмиер – киното. Подценявано като медия комуникираща послания 

дори и днес поради придобития статус на изкуство, киното всъщност успява там където 

преса, радио и телевизия често се провалят. Лицата от големия екран са източници на 

вдъхновение, но и задават стереотипи и модели на поведение в общуването. 

Популярността им води до митологизирането на филмови типажи и пренасянето на черти 

или цели образи от превъплъщенията на екранните герои в реалността и утвърждаването 

им като символи – напр. на малкия несретен човек в лицето на Чарли Чаплин от зората на 

нямото кино; на суровия, високо морален, но същевременно справедлив самотник 

изигран неподражаемо от Джон Уейн и Чарлз Бронсън в безчет „спагети-уестърни“; на 

фаталния плейбой материализиран от Кларк Гейбъл; на жената-енигма наложена от 

„божествената“ Грета Гарбо или на детето-чудо Джуди Гарлънд. Още повече, че 

кинопродукциите на практика визуализират доста често книги превърнали се в 

своеобразни културни кодове за поколения хора и по този начин обезсмъртяват внушения 
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и прочити, оставящи дълбоки следи в човешките общества и съзнания, които на свой ред 

произвеждат или инициират политики.   

Не е за пропускане и практиката с кинопрегледа преди основната прожекция. В минутите 

преди филма се прожектира всичко, от реклама на дъвки до комюнике за войските на 

фронта. Целта е ясна – максимализиране на печалбата от привлечената аудитория в 

салона и разпространяване на информация, както с търговска, така и с образователна цел. 

А тя се проявява именно в налагането и възпроизвеждането на модели за подражание, 

които носят определена марка джинси, пият определена марка безалкохолно, палят само 

една марка цигари и т.н. Междувременно същите тези екранни герои поради 

изключителната си популярност, особено в десетилетията след Втората световна война 

формират съществени детайли, ако не и целия светоглед на пост-военния човек и стават 

причина за раждането на феномени като „La dolce vita“.  

 

Обем и съдържание на информацията 

Обемите на информационните потоци са отвъд възможностите за осмисляне на 

индивидите в началото на 21 век. Такива са били и в предното столетие. Разликата се крие 

в качеството маскирано и/или привидяно като количество на информираност и скорост на 

достъпа. Ако сравним каналите и медиите стоящи зад тях изглежда еднакво невероятно 

човек да успее да прочете за един ден всички вестници излизащи във Великобритания 

или САЩ в началото на 20 век и да се справи с емисиите на електронните информационни 

агенции и Интернет сайтове за същото време. И трудността не се крие в обема хартия или 

броя Интернет адреси и сайтове, а в огромното количество информация предавана от 

всяка една медия. На фона на всекидневните и ежечасни емисии новини, днес буди 

умиление брошуроподобния формат на първите вестници. За разлика от преди 100 г. днес 

медиите наред с мнението на държавния глава и важните дати и места във 

всекидневието ни заливат с информация за милион и едно неща, опитвайки се да 

достигнат максимално широк кръг от интереси, които да поддържат рейтинга им висок. 

Резултатът е на моменти плашещ или пък комичен.  
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Безчет рубрики, подтеми, подлистници, притурки, допълнени и извънредни издания, 

тематични броеве и специализирани страници в печатните издания и аналозите им в 

радиото и телевизията се борят с променлив (но отчетливо в низходяща посока) успех с 

мултифункционалността на Интернет порталите и сайтовете разпространяващи новини. В 

опита си да не изостават, печатните медии също се принудиха да поддържат 24/7 активни 

интернет платформи под шапката на водещото си заглавие, само за да успеят да оцелеят 

пред яростната атака на конкурентите си, които на свои ред са инвестирали вместо в 

печатни преси, кореспондентска мрежа и факсови устройства, в иновативни технологии за 

споделяне и модерни преносими компютри.  

И колкото и да изглежда обречено това противоборство, печатните и ранните ефирни 

медии (особено радиото) оцеляват именно поради онова наследство градено през 

десетилетията на 20 век – те са вече познати, достъпни, разбираеми и са утвърдени 

достоверни източници на информация. Новите медии тепърва трябва да печелят доверие 

и аудитория чрез усилен труд и инвестиция в репутация и авторитет. И не малка част от 

тях го направиха, въпреки че само преди 10 г. широко популярно бе мнението, че всеки 

човек с компютър и достъп до Интернет може да изфабрикува каквато си иска новина и да 

я пусне в обръщение къде ли не. Тази нагласа е видима и днес, но електронните медии, 

които избраха да се съревновават на равни начала с печатните и ефирните на полето на 

обективното отразяване на информация в съвременните общества, се радват на не по-

малка популярност от т.нар. традиционни медии, а дори на свой ред са класифицирани 

като такива - Ройтерс (Reuters), Хъфингтън поуст (Huffington poust), Яху нюз (Yahoo 

news), Гугъл нюз (Google news), CNN.  

Съдържанието, т.е. вида информация която се предава или пре-предава резонно е 

правопропорционална на бума на новите комуникационни технологии. Интересите на 

потребителите стават толкова разнообразни следствие на технологичния прогрес и 

практическото отпадане на цензурата на Студената война, че количеството медии което 

търси и намира своите зрители и слушатели е практически неизброимо. Това е така, 

защото всеки човек с лаптоп, смартфон или таблет в ръка посредством новите електронни 
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канали за общуване през Интернет може да се превърне в комуникатор на новина, 

респективно в медия. Но съдържанието търпи и качествена, освен количествена промяна.  

Именно на фона на интензивната конкуренция от страна на всеки със сравнително 

постоянен достъп до Интернет, професионалните комуникатори (напр. британската BBC 

или северноамериканската CNN) от предходния век доказаха, че могат да се възползват от 

същите високотехнологични предимства без от това да пострадат вече установените и 

изградени стандарти за предаване на информация. И поради това станаха още по 

цитирани и отличими от вълната безцелно споделена информация, заливаща света 

всекидневно. Което на свой ред ги преутвърди като носители на автентична и проверена 

качествена информация, пресяващи съдържането, което реално носи новина, а не 

генерира просто зрителски интерес базиран на сензация и/или скандал.  

 

Достоверност (качество) на информацията 

Изначалният проблем за достоверността на информацията стои в още по-драматични 

окраски на фона на лабиринта на Интернет и продължава да буни духове и умове не по-

малко, отколкото преди четвърт век. Ако в самото начало на конструирането на 

съвременните информационни средства и канали правдивостта и степента на доверие в 

дадена новина е функция почти в еднаква степен, както на нейните автори, така и на 

източника й, то днес е все по-труднодостъпно двойното и тройно проверяване чрез 

застъпване на даден факт, съобщение или твърдение. И не защото принципите на добрата 

журналистика или логически взаимовръзки са забравени, а защото динамиката на 

модерното човешко битие е направила отделянето на време за допълнителна проверка 

почти лукс. По този начин, защото очевадността на направеното съждение е достъпна за 

повечето индивиди, доброволно се приема и допуска от тях, че потоците на информация 

и знание в които те плуват са в голяма степен приемани на доверие, а не верифицирани 

през критиката на чистия разум.  

Прибавим ли и разнообразието от манипулативни механизми, средства и похвати при 

изграждането, предаването и комуникирането на информацията, особено в нашето 
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съвремие, то достоверността на разпространяваното познание предизвиква много повече 

въпроси, отколкото опити за нейното разбиране и осмисляне. Автентичността на 

информацията се поставя постоянно под въпрос без обаче да се разбират причините за 

това. Напротив, параноично-конспиративните теории са издигнати във верую от милиони 

хора обясняващи си много по-лесно причинно-следствените връзки зад събития по света 

и у дома с причини независещи и отвъд собствените им сили и логика на възприятие. 

Резултатът е перманентен когнитивен дисонанс и липса на основание за разбиране, което 

да замени фантазиите на несигурността и кризата на авторитетите.  

Доказателства за подобно твърдение не липсват накъдето и да погледне човек, но най-

видното е функционалното заместване по подразбиране на думата „търся“ от 

представителите на пост-Интернет поколението19 с една от особено популярните думи на 

новоговора „гугълвам“20. Без значение за какво става дума – прогноза за времето, 

готварска рецепта, заглавие на книга или филм, адрес на институция, формула за студен 

ядрен синтез или части за автомобил, сърфирането в Интернет се превърна в начин на 

живот. Появи се и нова култура имаща за свое верую мотото, че щом нещо го няма 

индексирано в Гугъл, значи то не съществува. Малцина си зададоха въпроса, дали това 

което пък метатърсачките из Интернет подават като резултат от търсенето е наистина 

вярно.  

Усилието да разбереш принципа на електронните търсещи сайтове всъщност е много 

малко като количество, но фундаментално по значение, тъй като отведнъж разкрива 

какво се крие зад привидното им вездесъщо знание. А то е ни повече, ни по-малко 

индексиране на резултати подбрани по ключови думи, понятия и връзки с други такива, 

основано на елементарни логически конструкти. Поради тази причина търсейки нещо 

конкретно потребителят доста често се губи в огромното количество препратки към 

източници на информация, ранжирани не на последно място и според абонамента си за 

                                                           
19

 Идеята зад подобно предложение се опира на революцията в комуникациите между хората, която 

предизвикаха смартфоните и безкрайните възможности за „производството“ и предлагането на 

специализирани мобилни приложения (applications), които зададоха нови измерения в общуването и обмена 

на информация и знание.  
20

 От английски език – googling  
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преференциално индексиране със съответната търсачка. А какво се случва с 

достоверността на получените отговори? 

Ами трябва да се проверяват практически един по един, тъй като регистрирането на 

съвпадение със зададените параметри в повечето случаи, когато е необходима точна 

информация е резултат от случайно присъствие на част от търсените елементи, но в 

никакъв случай не и обвързани в логическата рамка зададена първоначално. И какво от 

това?, ще кажат критиците на волното реене в Интернет. Нали всичко е там, все някога 

отговорът който ни е нужен ще се появи на екрана. Именно, някога, но не и когато ни 

трябва точно сега.  

 

Разбирането на информацията 

Ролята и значението на печатаното слово като възможност за пропаганда са откритие, 

колкото и да е изненадващо не на тоталитарните и авторитарните политически режими от 

началото на 20 век, а на римския политически гений Гай Юлий Цезар. Разбирайки силата 

на словото и възможността за влияние върху самата същност на историята, респективно 

колективната човешка памет, Цезар се грижи да има само една-единствена писана 

история на най-знаменитата му военна кампания, тази в Галия, разбира се, писана от 

самия него – Commentarii de Bello Gallico21.   А тя между другото конструира и предава на 

поколенията и историята на собствения му успех и развитие като стратег, войн и политик.  

Възможността за контрол над съзнанието, както на индивидуално, така и на групово ниво 

чрез подаване на умишлено подбрана, манипулирана или просто насочена информация е 

също отдавна известен похват. Името му е пропаганда. Възхваляването на нещо или 

някой по определен, режисиран и дирижиран начин цели да предизвика изграждането на 

такъв публичен образ, който в повечето случаи се разминава значително с оригиналното 

състояние на визирания обект. Разбира се позитивното конструиране и налагане на 

качества, черти, особености има и своя огледален антипод – „черният“ PR: практически 

неразличим по инструментариума си, но открояващ се с целта си от позитивния, а именно 

                                                           
21

 Или по-популярна просто като Bellum Gallicum 
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дискредитиране, охулване и неглижиране. Всъщност и двата похода са силно 

манипулативни имайки предвид, че по същността си те представят нереалното за реално 

и изкривяват образите и фактите.  

Преоткриването на пропагандата и въобще властта на информацията или 

дезинформацията дължим в не малка степен на възхода колкото на новите медии в 

началото на 20 век – телеграф, радио, кино и телевизия, толкова и на социално-

икономическите и особено политическите промени по същото време. В лицето на 

безскрупулни и склонни към чудовищни манипулации люде като Ленин, Сталин, Мао и 

най-вече Гьобелс, пропагандата ще се превърне от риторичен похват и метод на 

представяне и разпространение на информация, в ужасяващо средство за контрол над 

възприятията и сетивата на цели народи и общества. Не е уместно да бъдат правени 

сравнения между Александър VI (Родриго Борджия) с неговите „невинни“ шпионски 

мрежи и заговори, достойната му наследница Катерина Медичи, дори всемогъщия Арман 

Жан дю Плеси дьо Ришельо (кардинал Ришельо) и енигматичния образ на шефа на 

Федералното бюро за разследване (ФБР) Джон Едгар Хувър, държал и дърпал нишките на 

абсолютния контрол над сигурността в САЩ почти цели 50 г.22 с всякакви средства. Израз 

на този тотален контрол, макар и в номинираната за символ на демокрацията държава се 

проявява в крайности вариращи от „лова на вещици“ иницииран от републиканеца 

сенатор Джоузеф Маккарти на американска територия срещу поддръжници на Съветския 

съюз през 50-те години на 20 в., до заклеймяването на символа на Бийтълс и новата рок-

култура Джон Ленън от ФБР за ляв радикален елемент в търсене на претекст за 

прокуждането му от САЩ през 1972 г.  

Доведено до изкуство през 20-ти век, комуникирането на информация, която да поражда 

определено разбиране се отличава коренно от онова на предходните столетия. 

Пощенските гълъби и градският глашатай са заменени от печатни издания, които 

постоянно - брой след брой, доставят всевъзможна информация в нарастваща прогресия 

за неща, не само немислими като важни или значими, но дори никому неизвестни само 

                                                           
22

 Основател и първи директор на Федералното бюро за разследване на САЩ от 1924 до смъртта си през 

1972. 
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десетилетия по-рано. Експанзията на прогреса в техниката води и до експанзия в 

естествения човешки интерес и любопитство да открива и преоткрива света само че на 

много по-висока предавка и с много по-голяма скорост. Като резултат и в отговор на тази 

потребност се появяват радиото-въздействащо чрез слуха поравно върху рационалното и 

емоционалното в човешкото съзнание, а в последствие и телевизията, откровено 

прескачаща разума и влияеща на подсъзнателно ниво. Скъсяването на времето за 

доставяне на информация до крайните й възможни потребители прави процеса тази 

специфична технологична революция обект на особено внимание сред заинтересованите 

страни като политици, военни, крупни финансови и капиталови играчи, търговци, 

производители, отделни икономически сектори, влияещи се от резки промени в 

сигурността и качеството на метеорологичните данни.  

В резултат информационните канали започват все по-отчетливо да се диверсифицират, 

специализират и профилират, за да откликнат на търсенето.  Радиото, киното и 

телевизията, а днес и комуникационните Интернет платформи, осигуряват, но и създават 

все повече и все по-дълбоко проникващи комуникационни сигнали и модели. 

Нарастването на значението на музиката в различните й стилови разновидности, особено 

през 70-те, 80-те и 90-те години на 20 в., също оказва неимоверно голямо влияние върху 

формирането на разбиране и разпространението на информация и послания сред 

обществата по света или поне сред онзи, избрали повече свобода в общуването помежду 

индивидите в тях. Съвкупността от все по-нови и влиятелни носители на информация 

предполага и появата на все повече канали за нейното разпространение. „Потребителите“ 

на тази информация достигаща до тях през тонколони, ефир, екран или хартиен носител 

стават все по-претенциозни в резултат на изобилието, но и все по-податливи на различни 

по характер и замисъл скрити и явни влияния.  

Възможността, осигурена им от постоянния глад за новини и специализирано знание, да 

влизат почти безпрепятствено във всеки дом и ум, и в този смисъл чудовищно средство за 

влияние, превръща медиите и информацията, която те разпространяват в ключов елемент 

в изграждането и поддържането на множество сложни образи, собствено 

представляващи и носещи парадигмата на тоталния контрол и налагаща безпрекословно 



ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, БР.3 - 2017 

 

 
 

 
      36 

 
  

подчинение. Въображението изпада в потрес при мисълта какво би могъл да постигне 

Хитлер, ако беше осъзнал навреме потенциала на телевизията като комуникационно 

средство! Нещо, което шефовете на телевизионни компании по цял свят започват да 

разбират след превърналия се във вододел за телевизионната индустрия предизборен 

дебат между Никсън и Кенеди през 1961 г. Невзрачният демократ излиза пълен 

победител от дебата с енергичния републиканец благодарение на окото на камерата 

придало му харизмата на лидер и компетентен политик. В последствие основната цел на 

всяка телевизия ще бъде зрителите й да вярват на очите си, а не на останалите си сетива, 

т.е. да изключват мозъка си щом включат приемника си.  

Именно тази всепроникващост на медиите, позволяваща тотален контрол чрез 

индоктриниране е предречена, за съжаление, с голяма доза достоверност, от гениалното 

произведение на Джордж Оруел „1984“. Окото на „Големия брат“ ни гледа днес 

отвсякъде: телефони, витрини, охранителни камери, банкомати, лаптопи, таблети. И 

всичко това оправдано с възможността за сигурност и комуникация между индивидите по 

всяко време, на всяко място и по всякакъв начин. Едва ли предсказанието на друг гений-

Алвин Тофлър, че информацията ще бъде валутата на бъдещето23 е звучало по-адекватно 

като диагноза на даден етап от човешката еволюция от наши дни след момента на 

формулирането си през 1970 г. и доразвита десетилетие по-късно през 1981 г. През 

второто десетилетие на 21 век да знаеш, означава да бъдеш! 

Именно разбирането на информацията като даваща предимство във времево, да се 

разбира стратегическо отношение и нейната конвертируемост нараства експоненциално 

на усъвършенстването на комуникационните технологии. Скоростта на достъпа и обема 

на информационния поток обаче не замества качеството на съдържанието – урок, който 

редица държави усвоиха по болезнен начин в борбата с глобалния тероризъм начело със 

САЩ. Практическата невъзможност на службите натоварени с поддържане на 

националната сигурност и разполагащи с огромни количества данни и предполагаем 

капацитет да ги обработват и анализират да се справят със свързването на парченца 

откъслечна информация засечена от няколко от секторните агенции доведе до безумния 
                                                           
23

 Респективно в Шок от бъдещето (Future shock) и в Третата вълна (The Third Wave) 
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11-ти септември 2001 г. в Ню Йорк. Урокът – дори и най-силните и квалифицирани в 

обработката и събирането на информация могат да грешат и да се объркат, ако не и да се 

изгубят в информационния потоп заливащ сензорите им за ранно предупреждение от 

заплаха.  

Но ако приемем, че горният пример касае изключително специфична част от 

информацията и нейното властово приложение, какво да мислим за възможностите на 

милиардите хора да се справят с новините, които им биват поднасяни на всеки час? 

Очевидно е, че интелектуалния и познавателен капацитет е строго индивидуален за всеки 

човек. Въпреки това за изкушения изследовател, а и за непредубедения ум е ясно, че има 

съвсем естествена разлика между възприемащите способности на индивидите, която до 

голяма степен е, като че ли функция на тяхната образованост. Възможно е разбира се и 

извеждането на обратната зависимост, че количеството образование води не само до 

положителни качествени изменения в познавателните и аналитични способности на 

индивидите, но и до негативни.  

Колкото и странно да звучи това на пръв поглед „образованият“ човек смята себе си 

именно поради образованието си за по-трудно манипулируем, което пък на свой ред го 

прави още по-лесен обект за манипулации посредством техники въздействащи му на 

подсъзнателно и основно на емоционално ниво. Именно с „прескачането“ на разума на 

индивида и неговият структуриращ и анализиращ битието инструментариум, чрез 

апелираща към емоциите и атавистичните инстинкти кампания, британския историк и 

публицист Пол Джонсън обяснява възхода на Хитлер и неговата партия в Германия през 

1934 г.24.  

 

Информационен делириум 

Днес, смисълът на информацията е поставен под условие от възможността за нейното 

осмисляне и най-вече разбиране тук, сега и веднага. Скоростта на информационните 

                                                           
24

 Modern Times: The World From The Twenties to the Nineties [revised edition] (104-138), Harper Collins 

Publishers, New York 1991 
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потоци и количеството данни които те пренасят връхлитат познавателните способности и 

умения на индивидите подобно на лавина, лишавайки ги от лукса да разполагат с времето 

за нейното разтълкуване и класифициране според нуждите и капацитета им. На свой ред 

интензитета на информационната стихия предизвиква прибързаност в анализа на 

данните, което неминуемо води до грешки и неправилни интерпретации. Именно тук, 

колкото и парадоксално да звучи днес, е основният проблем-недостатъчното време за 

вземане на информирано решение от индивидите.  

Още, още и още. Гладът за информация се превърна в болестно състояние. Достъпа до 

безкрайните информационни потоци без оглед на място и време превърна индивидите в 

инфоманиаци и ги направи зависими от дозата им дневна информация, която трябва да 

поемат, за да се чувстват информирани. Информираният избор се превърна в максима и 

идеал на човека в началото на 21 век, която го кара да се интересува от неща, които най-

малкото не биха му донесли никаква практическа полза, но тяхното незнание би го 

дискредитирало в очите на виртуалните, че дори и физическите му приятели. Но това не е 

знанието произтичащо от разбиране основано на анализ, съмнение и емпирично 

верифициране, а просто информираност, често пъти хлъзгаща се в плоскостта на 

всекидневни теми със злободневен характер.  

За нетренирания ум става все по-трудно да открои и отличи същественото от тривиалното 

в океана от информации и познание, обогатяван всекидневно с новини. Познавателната 

способност на индивидуалните възприятия бива поставена на максимално изпитание от 

медии, комуникатори и медиатори интерпретиращи волно и доста често напълно 

безотговорно материята на информационното поле. Причинно-следствените връзки днес 

са отстъпили място на броя „харесвания“ или виртуални приятели в платформите и 

порталите за комуникация. Опосредстването на общуването заличава уникалността на 

комуникацията между индивидите, като на негово място съгражда виртуално 

пространство изпълнено с усещане за нереално и имагинерно, където всеки може да 

каже и направи каквото пожелае без ограничението на физическото общуване лице в 

лице. 
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 Поради това и характера на споделените новини и познание в тези виртуални панаири на 

суетата, абсолютно резонно отразяват размиването на смисъла от разпространяване на 

информация, която да води до нещо повече от предизвикване на краткотрайна емоция 

и/или съпричастност. За пример, макар и спорен по своя характер и донякъде резултат, е 

удачно да се посочи ширещата се практика на публични дарителски кампании като напр. 

„Българската Коледа“ или DMS, които не успяват да генерират нещо повече от финансова 

подкрепа за каузи изискващи далече повече усилия, тъй като не водят до разбиране на 

истинските причини за проблема, който се адресира чрез тях, респективно последствията 

биват бъркани и припознавани като причини, което пък на свой ред води и до 

неизбежната им цикличност във времето.  

Тъкмо превръщането на информираността в самоцел, предопределя настоящата й власт 

повече от всичко останало. Грижите не цензурите вече не се състоят в това нещо да стане 

публично известно или не. Огромното и невъобразимо количество от всевъзможна 

информация, прави нуждата от прикриване или скриване на нещо важно излишна, тъй 

като то се „губи“ по естествен начин в общото кресчендо на фоновия шум. Но това не 

оказва съществено влияние върху властта на информацията, а напротив – увеличава я, тъй 

като прогресивното нарастване на броя желаещи и търсещи информация и 

профилирането им в множество специфични публики, прави скоростта на достъпа до 

максимален брой заинтересовани индивиди наистина голяма. По този начин 

количеството хора повлияни от дадена информация, което преди само няколко 

десетилетия би изисквало колосални усилия в намирането на начин и канали за достигане 

до тях, днес може да бъде ангажирано само с един уместен „пост“ във Фейсбук или 

Туитър.  
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Иван Начев 

Bulgarian Foreign Policy: Between Identity and Solidarity 

 

After the end of the Cold War and after the fall of the Berlin Wall in 1989, the countries of 

Central Eastern Europe called for their ‘return to Europe’. After more than 40 years of 

communist dominance, their key priorities became their accessions to the European Union (EU) 

and to the North Atlantic Treaty Organisation (NATO). Between 1999 and 2007, Bulgaria, the 

Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungaryq Poland, Romania, Slovakia and Slovenia 

acceded to NATO. 

In becoming members of the EU in 2004 and 2007, these countries not only benefited from 

European policies but also had to accept new duties. Some of those duties involved 

participating in the framing and the implementation of the EU’s foreign and security policy as 

well as in its more general external relations and development assistance. In this context, the 

‘new’ EU members started to look again, beyond their ‘return to Europe’ and sometimes with 

new eyes, at the post-communist countries situated in Eastern and Southern Europe. 

The NATO and EU accession processes have brought about a renewed interest in East Central 

Europe in academic research. But scholars have mainly concentrated on the transformation of 

the societies, especially on the transition to democracy and to market economy. The study of 

East Central European (ECE) foreign policies remained limited to the political agenda of EU and 

NATO accessions. However, once these goals were achieved, these countries have reframed 

their foreign policy priori-ties and defined their own policy and development assistance. 

Although many publications account for an interest in these issues in each of the above-

mentioned countries, only few analysts have tackled such interests in a comparative 

perspective. 

Historical Background 
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Bulgaria is one of the oldest European States with 20-century-old history and traditions. 

Modern Bulgaria is situated in Southeastern Europe, in the Balkan Peninsula – a busy crossroad 

of ancient cultures.  

For centuries, the roads passing through the territory of the country have been connecting 

Europe with Asia and Africa. Four common European transport corridors, connecting West and 

North Europe with the eastern and southern part of the continent, cross their roads here. 

Bulgaria is one of the very oldest European countries, recognized officially by the Byzantian 

Empire in 681 A.D. During the 10th century it is the strongest country in the region, reaching its 

biggest territorial expansion with an outlet of three seas – Black, White, and Adriatic seas. 

Between 1393 and 1878 was part of the Ottoman Empire. After the Russian-Turkish war of 

liberation in 1879 Bulgaria restores its independency and becomes the biggest country on the 

Balkan Peninsula. Its independency is confirmed by the Berlin congress, but the country is torn 

apart in several parts, two of them – Macedonia and Odrin Thrace – remain in the powers of 

the Ottoman Empire, and Serbia, Greece and Romania have a hold on Bulgarian territories and 

population. Nearly half of the Bulgarian nation lives under alien domination and Bulgarians 

think as something natural their endeavor to realize their national union. It is precisely this 

separation that forms the country’s national doctrine and determines Bulgaria’s foreign policy 

at the 19th and the beginning of the 20th century.   

The Russian-Turkish wars and the wars Bulgaria leads for its union during 19th and 20th century 

led to the detachment of Bulgarian communities in the today’s so-called “near abroad” – 

Ukraine, Moldova, Romania, Serbia, Macedonia, Albania, Greece.  

Thereafter an autonomous principality under the ultimate suzerainty of Istanbul, declared full 

independence as monarchy in 1908. 

The endeavor towards full national union of the Bulgarian people makes the country’s 

governments to side with Germany during WW I and WW II.  

After losing the two World Wars as German ally, Bulgaria saw a communist takeover in 

September 1944 and to the end of 1989 remained part of the Soviet satellite system of states, 
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and a republic since 1946. Following several years’ of vacillation in reforms after 1989, since 

1997 has been determinedly reforming in the direction of market economy and democracy. 

The People’s Republic ended in 1989 with the collapse of the USSR. In 1990 Bulgaria held its 

first free election since 1931. The election was won by a moderate faction of the communist 

party. Since then Bulgaria has held multi-party elections and privatized its economy. However, 

the economy has faced tremendous difficulties due to corruption.  

NATO member since 2004, the Republic of Bulgaria became a member of the European Union 

on 1 January 2007. 

Today Bulgaria is working towards creating a prosperous free-market economy and stabilizing 

its newly found democracy. 

Socialism in Bulgaria, however, is not that negatively viewed, as is it is in Poland, Hungary or 

The Czech Republic. The reason behind this is that Russia is traditionally given a big credit of 

trust as the liberator of the country from Ottoman slavery. What is more, it is considered that 

by the time of socialism the backward agrarian country that Bulgaria has been by the end of 

WWII is being industrialized and educated. To this we add up the fact that never in Bulgaria 

there have been Soviet troops deployed, which the people would regard as occupators.  

 

Economy: Creation out of chaos 

Bulgaria’s economic overview has improved quite drastically in the last decade. The former 

communist ally saw a drastic contraction of its economy after the collapse of the communist 

regime in 1989. 

Bulgaria is the only European ex-Warsaw Pact country that failed to make the transition in one 

leap. It went through two economic collapses, caused by governments of ex-Communists, and 

consequently carried out two political revolutions – first in 1989-1990 and then in 1996-7. Only 

then did Bulgaria turn seriously to the business of reform, in a situation of virtually zero 

resources and complete economic exhaustion. 
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For most of the 1990s, Bulgarians avoided reforms toward a market economy because they 

were not convinced of its merits. This mind-set pre-dates the socialist period – latest researchi 

has demonstrated that the evasion of market economy began in the early 1920s and has 

proven a durable characteristic. Nevertheless, after the second economic collapse of 1997, 

which was yet again the result of an attempted centrally-run economy, Bulgarians entered the 

path of reform. 

IMF proposed a currency board as Bulgaria's best chance to restore confidence in the lev 

eliminate unnecessary spending and avoid hyperinflation. The board was set up on 1 July 1997. 

Its establishment was followed by a reduction in inflation and interest rates and by a rise in 

foreign investment. The direction, taken by the government towards EU and NATO membership 

brings increase in investor trust in the Bulgarian economy. The national currency “lev” (BGN) is 

successfully pegged to the DEM, and later to the EURO. 

The government elected in 2001 pursued, albeit with less energy, the economic course of its 

predecessor and market economy emerges, closely linked to the EU countries.  

In 2004 Bulgaria concluded negotiations with EU and accession date was set for 1 January 2007. 

The government still faces problems related to high unemployment, mis-match of skills, low 

living standards and corruption within the state administration. The EU has been heavily critical 

of the inefficiency of the legal and law-enforcement system. 

Today Bulgaria is exports mainly agricultural produce, electric trucks, electrical power, and non-

ferrous metals. The country is famous for being a producer of yoghurt and dairy produce, oil-

yielding rose products, flowers, different sorts of wine and local brandy. Bulgaria imports a 

large amount of equipment, computers, audio, and video equipment, household goods and 

commodities, confection and row materials for manufacture. Tourism increasingly becomes a 

major income-generating industry. 

With regard to the EU membership and the peg of the Bulgarian Lev to the Euro, the main 

export destinations continue to be the EU and Balkan countries, accounting for almost 80% of 

total exports in the period 2004-2009. This trend makes Bulgaria fully dependent on the 

European markets. 
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The population of Bulgaria in the middle of 2011 amounted to 7,364,570 people. 

In 2017 the population amounted to 7,036,910 people. 

In 2005, the minimal monthly salary in Bulgaria is BGN 150 or about EUR 76, with slight 

increases envisaged for 2006 and 2007. The National Statistics Institute has reported that the 

average gross monthly salary in 2004 was EUR 154. The highest salaries were paid in the 

financial services sector (EUR 470), followed by mining industry, manufacture and distribution 

of energy, gas and water (EUR 274). The lowest salaries were paid in the sectors of agriculture 

and hotel and restaurant business (around EUR 134). 

In 2011, the minimal monthly salary in Bulgaria is BGN 240 or about EUR 122. 

Now in 2017 the minimal montly salary is BGN 460 or about EUR 230. 

 

Current political debates 

One of the main political debates concomitant to the full EU membership of Bulgaria is the 

debate on which sectors of the economy will be strategically developed by Bulgarian society. In 

every developed market economy and in every Western European country with no exception 

the market is based on certain priorities, defined by the government.  

Priority is given to activities in economic sectors important from the view of rapid economic 

development running after the one of other EU member-states.  

The aim of including economic activities that have crucial meaning in forming the import, as 

priority ones, is investing as much as possible number of means from foreign investors in them 

for the building of new, modern technologies or innovative renewal in view of creating 

competitive export-oriented productions that produce enough quantity of competitive 

production not only to satisfy the national market in order to delimit the import, but also for 

the demanding EU market we are already part of.  

The main priority for the foreign economic policy of Bulgaria is the country’s candidature for 

the currency mechanism ERM2. Figuratively speaking, it represents the “waiting room” before 
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the introduction of the Euro at home. Another important task for the foreign policy is Bulgaria’s 

entrance at the Schengen.   

In order for the Euro to substitute the Lev, first of all Bulgaria has to stay a while at the 

“reserves’ bench”. This is so until the country saturates all the demands for entering the 

Eurozone. These, however, are heightened for us, mainly due to the stress from the Europe’s 

financial crisis. This is why Bulgaria has to have good results in all spheres that need reform.   

According to the last estimations Bulgaria is a country that is dealing the best way with the 

crisis. This level should be achieved also in adopting the euro funds. In this indicator our country 

is now on the last place.  

It is as if the Bulgarian economy should firstly achieve the results in the European one and just 

then to be confronted with even more ambitious tasks.  

The strongest guarantees for the country’s security should be tracked mainly on our side.  

First of all, this means securing a high and stable development of the Bulgarian economy in 

keeping financial stability, cutting the unemployment rates and limiting poverty, as well as 

limiting the activity of other factors that lead to social instability stimulate corruption and 

criminality.  

What is needed is the activation of economic and trade-economic relations with our 

neighbours, with European democracies, which is another way of guarantee for our security.  

 The security for our guarantees is the foreign investments and the financial interest toward 

Bulgaria. The guarantees are to generate the realization of projects for infrastructural corridors 

through our country.  

It is precisely for this reason that an economization of the Bulgarian foreign policy is needed. 

One of the main turnsoles for maturity in relations with one country or another is the state of 

the exchange of merchandise, mutual economic pervasion, mutual trade-economic relatedness, 

that make unreasonable the worsening of two-state relations.  
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Bulgaria is a country with a small and open economy. The economic development that 

accompanied the development of the country through the last years was to a big extent 

financed by the influx of foreign financial flows.  

As a small country, Bulgaria hardly could realize individual economic, trade or foreign policy. 

Historically, the country has always relied on allies.  

As a full EU member, Bulgaria still wanders between the desire to express individuality and 

independence in defining its foreign policy decisions while at the same time being an equal EU 

and NATO partner.  

Bulgaria tries to preserve its strategic location and significance defining itself as a development 

factor of the foreign policy and trade relation in the Balkans. The main goal of this position is to 

transform the country in a leader in developing these relations and to have a serious 

contribution in defining the EU policy as regards to the Western Balkans and the influence on 

EU’s eastern policy.  

 

Main principles of foreign policy    

The main principle of Bulgarian foreign policy is continuity regarding priorities and strategic 

orientation. The other principled conditions of such policy are responsibility in front of 

Bulgarian citizens and allies, as well as the endeavor towards predictability in taking foreign 

policy decisions and applying balanced approach in foreign policy activities.  

With the fact of Bulgaria’s EU accession on January 1 2007, the strategic foreign policy priority 

within the agenda of a chain of Bulgarian governments has been realized.   

Upon Bulgaria’s EU accession, now the agenda is the fullest and successful integration in the 

mechanisms for multilateral coordination and decision making of the Union, as well as the clear 

laying down of the country’s profile on the problems under discussion. The foregoing tasks are 

the accession in the European economic and monetary union and Schengen; as well as active 

participation in implementing the Common foreign and security policy (CFSP) and in the 

European security and defense policy (ESDP).  
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In its quality of a NATO member, Bulgaria works for its adequate and effective participation in 

the process of defining the Alliance’s policy and decisions as well as for the successful 

integration of national interests in this process. Bulgaria continues to continuously assert the 

Alliance’s ‘open doors’ policy.  

Bulgaria constructively participates in developing international and legal mechanisms directed 

at the counter-action of the new asymmetric threats, the consolidation of trust and expanding 

the cooperation in the area of security.   

It holds up to its principled position for a more active engagement of NATO and the EU with 

security problems in the Black Sea region, as well as for making more specific and filling with 

content the existing security initiatives in the region.   

Bulgaria gives support in expanding the ambit of and deepening the cooperation and the 

strategic partnership between EU and NATO with the aim of realizing effective joint actions and 

joint approaches in fighting terrorism.  

From its position of being NATO and EU member, Bulgaria actively participates in the work of 

UN as the leading universal international organization, including the process of its reforming. 

Bulgaria cooperates to adapt OSCE under the new conditions and to strengthen the 

organization’s role as a mechanism for resolving issues of security and cooperation in the north 

hemisphere.   

It actively works to intensify the role of economic diplomacy through the use of the 

opportunities of international economic organizations, such as WTO, OECD, CEFTA, and others. 

I contribute to affirming democratic and human values through the CoE’s mechanisms.   

In this area, one of the main foreign policy priorities is defending the rights and main human 

freedoms and abiding to the common international standards. Our country holds up to the view 

that human rights are universal, inseparable, interdependent and interconnected. In such a 

context, Bulgaria in principle supports the reforming of the existing system of international 

mechanisms and organs of control and protection of human rights in order to raise their 

efficacy.   
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Bulgaria’s implemented active foreign policy is ultimately coordinated with the challenges of 

globalization. The country is a reliable partner in fighting terrorism. Also, the Bulgarian 

contribution to peace-keeping operations and solving regional, inter-state and intra-state 

conflicts continues.  

Developing relations with neighbouring countries is a main foreign policy priority, and Bulgaria 

is an important factor with stability in the region.   

Our country has exclusively active position in relation to cooperation in the Balkans and the 

Black Sea region and the Caucasus. It provides comprehensive support on political and expert 

level in order to deepen the cooperation of the countries from those regions with NATO and 

the EU. There is priority significance for our country to realize big infrastructural projects with 

regional and supra-regional significance in the areas of energetics, fuels, transportation and 

telecommunications.   

In order to realize its foreign policy priorities excepting the multilateral format, Bulgaria actively 

uses the bilateral dialogue and it is being governed by it for its traditional relations and 

positions. In this context developing cooperation with EU and NATO member states is one of 

the main emphases of bilateral relations. Bulgaria also supports strategic partnership relations 

with the USA in the context of transatlantic cooperation and strives for further activation of 

economic ties.   

It continues to maintain friendly relations of cooperation with Russia, Ukraine and the other 

countries of OND while the main task is achieving mutually advantageous understanding on 

questions of economic cooperation and the realization of infrastructural projects with 

significance for the entire continent.  

The priority of Bulgaria is the relations with Ukraine and Moldova. They are related with 

Bulgaria’s history of the liberation movement and the mass migration and settlement of 

Bulgarian communities during 19th century as a result of the Russian-Turkish wars.  

The development and deepening of friendly and partner relations with Moldova occupies an 

important place among Bulgaria’s foreign policy priorities. Between the two countries, there 

are no problems of political or other character. There is a fruitful cooperation both in the two-
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lateral relations and in the frames of the international organizations where they are members. 

The cooperation in the area of European and Euro-Atlantic integration is a key element in the 

relations between both countries. As a EU member, Bulgaria contributes to the development of 

EU relations with Moldova in the frames of the European policy for neighboring and the 

negotiations of Moldova with the EU for Agreement on association that started on 12.01.2010. 

Bulgaria supports the reforms and the democratic government and the pro-European 

orientation of the country. Moldova is of priority for Bulgaria within the frames of the 

international cooperation for development. On the other hand, historically Romania has close 

relations with Moldova, in whose population there are 60 % ethnic Romanian. Up to 1940 

almost all of today’s Moldova was inside Romania’s territory, which makes it the main defender 

of its joining the EU.   

Ukraine is one of the main trade partners of Bulgaria. On the territory of Ukraine more then 200 

years ago a Bulgarian diaspora has formed, which represents the biggest Bulgarian community 

historically outside Bulgaria’s territory. It is a further premise for expanding the cooperation in 

the economic domain between both countries. During the last years one can articulately notice 

the tendency in increasing the mutual trade, incl. Bulgarian export. There is an activity in 

operation in a number of ministries about preserving and developing the national uniqueness 

and culture of ethnic Bulgarians who are living closely on Ukraine’s territory. The Ukrainian 

legislation creates the conditions for preserving their national self-consciousness. Since 1990 in 

Bulgarian universities and other schooling institutions youth from Bulgarian descend is being 

educated, mostly in the disciplines Bulgarian language, literature and history. In a number of 

Ukrainian universities Bulgarian language and literature is thought.  

Outside the European continent Bulgaria aims to activate the relations with traditional and new 

partners from the Middle East, Asia, Africa and America through intensive political dialogue 

and expanding economic and scientific-technical cooperation and cooperation in the areas of 

culture and education.  

Our country’s main task is to defend the interest of Bulgarian citizens and the Bulgarian state 

abroad. Through the foreign policy mechanisms the country provides active support to the 



ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, БР.3 - 2017 

 

 
 

 
      51 

 
  

efforts of Bulgarian communities abroad to save and develop their national identity, culture 

and spiritual values. The main political goal in this area is to create the necessary conditions for 

Bulgarian citizens to celebrate their legal rights abroad I order to unobstructedly work study or 

travel under conditions of effective protection. This is one of the main problems in the area of 

foreign policy cooperation in the Balkans.   

The main priority of Boyko Borissov’s government which presently runs the country is focusing 

on Bulgarian foreign policy in the region and more especially South-Eastern Europe.   

Bulgarian regional policy should always be in the context of the common European priorities, 

but according to the government’s view this does not mean that we can not define our own 

priorities to realize – whether bilaterally or to realize them through the European policy 

instruments. Now it is a matter of estimation which one is more effective.   

The country’s aim is, first, to start with a very detailed outline of Bulgaria’s relations with 

Western Balkans countries, and also with the rest of the regional countries and on the basis of 

such outline to seek to resolve specific problems, which are binding so that Bulgaria realizes its 

priorities.   

 

The challenges of foreign policy   

The present years are full of challenges for Bulgarian diplomacy, part of which inherited from 

previous years, but undoubtedly with new ones that will appear in its agenda. Which ones are 

the most important?   

Most of all we need to mention that in its 10 year of EU membership Bulgarian diplomatic 

service faces a serious problem. It is about the government’s intention to purge the service off 

from ambassadors and councilors which at the end of 2010 turned out to be in the list of secret 

agents from socialist times. According to the data announced by the minister of foreign affairs 

currently there are 88 people who used to work for State Security (SS).   

The government intends that they will not be send to positions abroad as ambassadors or first 

secretaries. Bulgaria has ex-agents in 13 of the overall 27 EU capitols of EU states. A complex 
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procedure of recalling has begun. At the same time substitutes should be prepared. There is no 

way that this whole process will not influence the efficacy of MoI’s work. And for its servants 

there are truly important tasks related with the country’s European future. The most one 

undoubtedly is to bring to a successful end Bulgaria’s efforts for membership in the Schengen 

space. Already there is a government action plan to overcome European Commission’s remarks 

on Bulgaria in order to respond to the membership criteria. In this plan there is a special place 

devoted to our diplomats. Along with the technical securitization of land borders – especially 

the one with Turkey, along with the issues in fighting corruption and organized criminality, for 

the MoI there stands the question of political lobbying in the EU capitols. Germany and France 

oppose our Schengen membership, considering it premature. Behind them are about ten more 

or less open opponents of the membership. This is why it is very important what will the 

assessments be on the basis of which Brussels will take the political decision on our 

membership, and what it will be like – positive or not. The role of diplomacy is to objectively 

present, and not to allow disregarding the already the done by Bulgaria in implementing the 

membership criteria. The government is sure that it will clear out the remarks and that till the 

end of the year Bulgaria will be in the Schengen space.  

Bulgaria is an authoritative, stable and predictable NATO partner. To a large extent this is due 

to the great performance of Bulgarians in military missions in the Alliance abroad. Presently, in 

different places on the planet 730 Bulgarian military personnel secure various objects in the 

lines of multinational forces. During this year there will be new negotiations for the eventual 

arrangement of elements of the anti-ballistic missile shield at home. What is important is that 

in its new version, it will protect not only a part of, but the entire territory of Bulgaria from 

ballistic missiles.  

2011 will have to bring solution also in the area of energetic security and the diversification of 

oil and gas suppliers. Although economic, these problems are closely related with foreign 

policy. Because it is a known fact that politics is the continuation of economy by other means. 

Bulgaria is a party in the gas-main projects “Southern Stream” and “Nabuko”, from which the 

EU is interested. The agenda and the project for the petrol-main Burgas-Alexandroupoli is still 

not abandoned. So with regard to Bulgaria’s energetic security one of the challenges 
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throughout the year will undoubtedly be uniting the efforts of diplomats and economists to 

guarantee Bulgaria’s energetic future.   

The European Commission’s proposal for a new Eastern partnership is a lap change in relations 

with Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. Within the frames of this 

ambitious partnership what is foreseen is a significant increase in the level of political 

engagement, including the perspective for a new generation of accords about association, all-

encompassing integration in the EU economy, easier travelling to EU for the citizens provided 

that the security conditions are fulfilled, better arrangements of energetic security for the 

benefit of all interested parties and increased financial help. The EU proposes a more intense 

operational support for reforms through the new program of comprehensive institution 

building and new multilateral dimension which will bring closer partners with a view of 

overcoming common challenges. The new partnership includes new measures for supporting 

the social and economic development of 6 countries, as well as 5 leading initiatives which will 

be a very concrete proof for EU support.   

During the period January – May 2011 according to data of National Statistics Institute the 

export of Bulgaria for third countries has grown with 45.5% as opposed to the respective period 

the previous year and exceeds 6.1 billion BGN. The main trade partners of Bulgaria are Turkey, 

Serbia, Russia, Macedonia, China, and USA, which form 51.6% of the export for third countries.   

Bulgaria’s import from third countries for the first five months of 2011 has grown with 27.8% as 

opposed to the respective period of the previous year and amounts to 7.3 billion BGN (CIF 

prices). The export of Bulgaria to the EU has grown with more than 50% and amounts to 7.5 

billion BGN. The main trade partners of Bulgaria are Germany, Romania, Italy, Greece and 

Belgium, which form 67% of the export to the EU member-states.   

The trade of Bulgaria with third countries and the EU in general in the period January – May 

2011 amounts to 15.7 billion BGN.   

The increase of trade exchange of Bulgaria with neighboring Balkan countries is a premise for 

intensifying the economic cooperation and growth of the country’s role for the development of 

the region.  
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The place and role of Bulgaria in the EU foreign policy – between identity and solidarity   

Bulgaria has a serious contribution in defining the eastern policy of EU. Bulgaria must to lead 

discussions on subjects that are actual for the entire EU. Our country has to define its views and 

contribution to the common European policy of good-neighboring and partnering with the 

Union’s neighboring countries.  

This enterprising is supported in the country by the Bulgarian socialist and is the consequence 

of the policy run by the former government, with an emphasis on the policy of regional 

cooperation and good-neighboring. In our region the former government of Sergey Stanishev, 

the leader of Bulgarian Socialist Party, put efforts this policy to become a more clearly defined 

European policy.   

The subject of defining a new policy on the Eastern partnership becomes actual after the big 

enlargement of the EU – first with 10, and then with 2 new countries. Bulgaria and Romania, as 

the two newest EU member states, have their serious contribution in defining such a policy. EU, 

with the serious contribution of Bulgaria, developed its initiative in this area in 2007 – the so-

called Black Sea synergy.   

Bulgaria has always insisted on the open character and flexibility of policies and initiative in this 

area. It is important to account that the Black Sea region countries are very diverse and they 

have to be given the opportunity to participate in separate initiatives within the frames of the 

Black Sea synergy and the Eastern Partnership according to its interests. In this way these two 

initiatives would bring results and be inclusive.   

Originally, to the initiative of Eastern partnership in Bulgaria there was a certain suspicion that 

this will be a new sanitary cordon between the EU and Russia. Gradually, by seeing the open 

character of the Black Sea synergy and the Eastern partnership the attitude of Russia towards it 

became to change as well. Because without clear position from the Russian federation we 

cannot talk about success of these two initiatives. Moreover, part of Bulgarian society 

continues to be historically attached to Russia as its liberator, and to the Russian culture and 

looks with suspicion at the attempts in limiting Russia’s influence in the region.   
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At the same time more coordination is needed between the two initiatives. There should be a 

clear delimitation – on the side of the European institutions – of the ambit of both policies and 

the opportunities for realization of both projects.   

The Left in Bulgaria, together with PES, set the beginning of the initiative for the creation of 

Black Sea Union. According to this idea, by coordinating the separate policies and by creating 

such a union, the eastern policy of EU could gain the same visibility and thickness as the policy 

of the north partnership and the relations of the EU with the Mediterranean countries.   

Bulgaria is active on these subjects already from the beginning of it EU membership. Such 

initiatives which set the frame of EU in its separate priorities are forthcoming in the future as 

well.  The aim is to bring more European thematic and policy of the debate in Bulgaria.   

Bulgaria supports the EU’s idea to create Parliamentary Assembly of representatives from the 

EP and representatives from the eastern partnership. Politicians in the country hope that this 

assembly will start working until the end of the year. The main subjects on which it will be 

working are written down in the assembly’s rules of functioning. It is expected that it will 

implement parliamentary control both from the European MPs in the assembly and the eastern 

partnership representatives. It is expected that 4 commissions will be created within the 

assembly – Commission on political issues, human rights and democracy; Commission of 

economic integration and bringing closer the EU policies; Commission of energetic security and 

Commission of social issues, culture, education and civil society.   

It will be good to create also a commission whose main activity will be security. This region of 

the eastern partnership does not have to be underestimated when it comes to security.  

So far the EU was the “sleeping beauty” for the countries in the Southern Caucasus region. It is 

time for it to wake up. Specific policies and results should be targeted. The EU should 

strengthen its presence in the region and help its stabilization. The big lesson of integration is 

taught by Europe here on the Balkans. This is why Bulgaria should help the eastern partnership 

countries in their experience and patience, and this should be laid down in the EU strategy for 

Southern Caucasus.   
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The European policy of good-neighboring changes the relations between the Union and its 

neighbors. Since 2004 onwards the political contacts have increased and profiled. The EU 

creates real partnership for reforms to be sustainable, because they influence the common 

prosperity, stability and security in Europe.   

The aim of the European neighboring policy (ENP) is sharing the EU benefits with its 

neighboring countries, which assists the consolidation of stability, security and prosperity of 

these countries in the Union.   

ENP is developed with the aim to defy the appearance of new dividing lines between the 

expanded EU and its neighbors. It gives to those countries the opportunity to participate in 

various EU activities through a more narrow cooperation in the area of politics, security, 

economy and culture.   

This ambitious political initiative that began in 2003 offers a perspective for gradual transition 

from traditional trade relations and cooperation to a more narrow integration between the EU 

and it neighbors. Economically, through ENP the neighboring countries are offered better 

preferential trade relations, part of the EU internal market, better relatedness with the Union 

(for example in the areas of energetics, transportation and telecommunications), the 

opportunity to participate in some of the EU programs and a bigger financial and technical help.  

The ENP economic benefits could be significant. The bigger legislative and regulatory bringing 

closer with the EU, mostly in the areas of significance for bettering the access to the market, 

should bring to more investments and wider growth, especially if it is accompanied by a greater 

liberalization of the services and trading with agricultural products.  

In comparison to the existing frame agreements between the EU and it neighbors, the ENP 

could play a more significant role as catalyst for conducting structural reforms and stable 

macro-economic policies, but the actual progress will continue to develop on the internal 

decisiveness for reform in those countries.   

For the ENP to succeed, the participating countries should guarantee that the engagements 

taken within the frames of the policy support their national strategies for development and are 
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coordinated with their institutional and technical capacity, while the EU should guarantee the 

integrity and good functioning of its internal market.  

 

Bulgaria and the Western Balkans 

According to Bulgaria, the process of integrating the Western Balkans in the EU should be 

realized on the basis of the Thessaloniki agenda. It is necessary to seek mechanism for the 

realization of the aims, including the realization of significant regional infrastructural projects 

which are key element for the region’s stability and prosperity.  

As of January 1 2007 the Balkans has a new political architecture. With the EU membership of 

Bulgaria and Romania, the EU is related as one inseparable whole from North to South of the 

Balkan Peninsula. At the same time, in the north, south, west and east the Western Balkans 

border with the EU.  

Bulgaria develops relations of good neighboring with all the countries in the region of South-

Eastern Balkans. Due to its geographic location, it is included in all regional initiatives and 

organizations, and 5 from the 10 infrastructural trans-European corridors stretch through its 

territory.  

Bulgaria supports the European and euro-Atlantic integration of the Western Balkans countries 

as the main way to establish long-tern stability and security, economic prosperity and relations 

of good neighboring in the region. Getting closer to EU and NATO demands the building of 

stable institutions, consolidation of democratic processes, developing market economy, the 

supremacy of law, protecting human right and minorities protection. The principle of evaluation 

according to the own merits is a stimulating factor for each separate country on its way to the 

EU.   

The European perspective of the Western Balkans countries is realized within the frames of the 

Process for stabilization and association. Signing Agreements for stabilization and association is 

a key step to the EU road. The process of getting closer to the EU is supported by he EU’s 

financial instruments, securing access to the community’s programs, supporting trans-border 
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cooperation, regional development, creating a free trade zone, signing visa regime agreements, 

supporting regional cooperation.   

The Thessaloniki agenda recommends the Western Balkans countries to realize progress in the 

areas of education, social development and culture as a way of affirming tolerance and the 

forming of contemporary democratic societies, including through initiatives for objective 

reconsideration of history text-books.   

We consider that as a whole, the Western Balkans countries have the vocation to join the EU. 

Just as Bulgaria experimented and it already know very well. The very entering in the EU is a 

process, however, which could happen only when a necessary amount of condition and 

requirements are met. All of the Western Balkans countries do not the stand on the same level 

of realizing these conditions.   

The Western Balkans countries find themselves in different stages of their European 

perspective. Bulgaria has provided a significant cooperation for the liberalization of EU’s visa 

regimes and support their endeavor for NATO membership.   

Bulgarian-Macedonian relations continue to suffer from history’s layers. Bulgaria and Bulgarians 

continue to consider Macedonia as an inseparable part of the historical borders of Bulgarian 

nation and see its EU integration as opportunity for overwhelming this division. On he other 

hand, in Macedonian society one can observe still living stereotypes from the times of Tito’s 

Yugoslavia.   

At the same time the recognition of Macedonia with its constitutional name from Bulgaria 

contributed a lot for Macedonia’s positioning in the international community in the context of 

the country’s question of the name.  

As a Balkan EU and NATO member state, immediately bordering with the Western Balkans at 

that, Bulgaria still bears the peculiar responsibility to guarantee (with Greece) the achieving of 

contemporary euro-standards for good neighboring in the EU application countries, as well as 

to put on a sound and lasting ground the bilateral relations between Bulgaria and Republic of 

Macedonia in the interest of Bulgaria’s citizens but also not in a lesser extent of Macedonia’s 



ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, БР.3 - 2017 

 

 
 

 
      59 

 
  

citizens, as well as the successful development of the Balkan region as a modern and 

prosperous part of United Europe.   

The main Bulgarian attitudes and views on the series of questions related with Bulgaria’s policy 

to Macedonia – as well as to related aspects of Bulgarian relations with third countries, 

especially Greece, Albania, Kosovo and Serbia – are formed in different historical moments and 

respectively are the product of different historical realities, because of which they are internally 

contradictory and hence they impede every eventual attempt for a continuous and pro-active 

policy. What is more, these attitudes and views in no way reflect the newest realities after 

January 1 2007, when Bulgaria, apart from being NATO member, is already part of the EU, while 

Macedonia is not. 

Bulgaria’s membership in the European Union positively affects the two-lateral trade and the 

business between the two neighboring countries. The business partnership opportunities, the 

easier access to the EU market for Macedonian goods, the higher requirements and standards 

are all growing. The cooperation opportunities are biggest in the domains of trade, industry and 

services, and smaller in the construction business and agriculture.   

Bulgaria supports the sixth expansion of the EU and the full membership of Turkey in it. Three 

consequent governments, of Simeon Sax-Cobourg-Gotha, Stanishev and Borissov confirm the 

country’s position for equal condition of all EU applicant states on the basis of certain criteria.  

The progress of each country should be valued objectively while accounting for the real 

achievements in each negotiation chapter. Turkey could derive a lot of experience and benefit 

from Bulgaria, since the accession process at home has come to an end recently and 

successfully and as a neighboring country we have many similar issues. The Bulgarian support 

for Turkey is not an expression of politeness, but the result of persuasion for the benefit of 

Euro-membership of Ankara. Bulgaria hopes that Turkey will open new negotiation chapters, 

although the expectations are for a long and slow accession process.  

At the same time there are a lot of attitudes in the country against the full EU membership in of 

Turkey based on historical contradictions, related with the Turkish slavery of our country I the 

fight for national independence, ideas on the side of Turkey to solve “open issues”, such as the 
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one for offsetting the refugees from Eastern Thrace, the recognition of Armenian genocide, etc. 

In reality however there is no serious opposition based on economic reasons and arguments. 

Some political forces prefer Turkey o receive a status of privileged partnership or its accession 

to the EU to happen on the basis of referendum.  

 

Black Sea economic cooperation   

For Bulgaria the BSED is an opportunity to affirm is leadership role in the region. The eastern 

border of the country is entirely on the sea. Although the macro-economic situation in the 

region is quite dynamic, and the structures and tendencies of the countries’ economies are too 

different, there are some common tendencies: high and sustainable economic development in 

most of the BSED countries, which is supported by sustainable development of the internal 

demand; sustainable growth of foreign investments; worsening of external-trade balances in 

some countries in relation to the decrease of competitivity or the significant influx of direct 

investments; non-sustainable price levels and high inflation in most of the countries, especially 

during the last year, in relation to the external shocks (petrol prices and foods) and the internal 

disbalances; relatively good fiscal positions of most of the countries, balanced budgets or even 

fiscal surpluses. This creates condition for a more active investment incentive of the states, incl. 

larger trans-border projects. This fact is defined as leading one for the growth in competition, 

for the increase of investments in the region, for funding development projects and mostly for 

projects directed at transition countries and the so-called newly arising markets, incl projects 

for regional cooperation. The decrease of regional disproportions and the increase of mutual 

trade and investment help not only the economic growth, but also overwhelming regional 

conflicts and problems.  

All these tendencies reveal new opportunities for regional economic cooperation, where 

Bulgaria has a leading role.  

The Black Sea zone has often been defined as a “bridge” to other regions – Danube of the west, 

the Caspian pool and Central Asia in the east. In view of the multiple challenges, common for all 
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these regions, Bulgaria supports the establishing of an intense dialogue on question such as 

environment, transportation and energetics.  

The Organization of Black Sea economic development (BSED) is an international regional 

economic organization of the Black Sea region countries. It was initiated in 1992 by Turkey, and 

in 1999 it received the status of a fill-scale international organization. Presently its member 

states are Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Greece, Moldova, Romania, Russia, 

Serbia, Turkey and Ukraine. Among the monitoring countries in BSED are seven EU member 

states, USA, Egypt, Tunis etc, and among partnering organization – the European Commission 

and the Energy Charter. BSED has a series of specialized organs, such as The Parliamentary 

assembly of BSED, The Black Sea bank for trade and development, The International center for 

black sea studies and the Business council of BSED. 

BSED supports and coordinates the regional cooperation in a wide spectrum of areas – trade, 

banking, communications, energetics, transportation, agriculture, health care, environment, 

fighting organized criminality, etc.  

In June 2007 a declaration outlining the vision of BSED’s future development was signed. The 

European Commission received status of observer, which was a testimony for the gradual 

activization of the dialogue between the two organizations.  

For Bulgaria, the future development of BSED is defined by several main elements – the reform 

of the very organization with the aim of bigger efficacy; the realization of specific projects with 

regional significance; strengthening the BSED-EU relations; more active interaction with other 

regions – Danube, Central Asia and the Caspian pool.  

In view of the diplomatic circumstances in the Black Sea region, BSED makes efforts in reform 

and adaptation. Along with the internal reform and simplification of decision making 

procedures, an important element is the transition to program-oriented budgeting and the 

whole vision to transform BSED in an organization which does not simply serve as a forum of 

exchanging ideas on inter-state level, but strives to initiate and realize specific projects. Two 

similar projects are already in their early phase of realization – the building of a highway ring-

road around Black Sea and for the development of transport ties between harbor cities.  
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The relations between BSED – the most representative regional organization in the Black Sea – 

and the EU – an actor with ever larger role and significant number of policies in the region, will 

be of decisive significance in the years to come. In the recently voted communication strategy 

of the European Commission for the initiative Black Sea Interaction, BSED was defined as a 

main partner. It I expected that the details of the two organizations’ cooperation will be 

negotiated – a process in which Bulgaria is ready to actively participate, in coordination with 

the other two EU and BSED member states – Greece and Romania. 19 years after establishing 

the first contacts between them, BSED and EU are on the way to have a really functioning 

dialogue and to define joint areas of cooperation.  

The Black Sea region is most often defined as a “bridge” to other regions – Danube of the West, 

the Caspian pool and the Central Asia of the east. In view of the multiple challenges, common 

for all these regions, Bulgaria supports the establishing of an intense dialogue on question such 

as environment, transportation and energetics. 

The Black Sea Bank for Trade and Development (BSBTD) as a regional institution that provides 

financial cooperation is created in order to support the cooperation between the BSED 

member-states, respectively theirs and the whole Black Sea region’s social-economic 

development. It funds with priority regional projects in priority sectors of economy such as 

transportation, tourism, telecommunications, energetics, infrastructure and others; it funds 

small and middle-sized firms by opening crediting lines for such firms; it stimulates trading 

between firms from the member-states of the organization, through pre-export and export 

financing, incl. outside the BSED region; it implements middle-term re-financing of export 

companies, short-term and middle-term funding of import companies, and others.  

BSBTD funds middle-year projects in Bulgaria for 40-50 million Euro. The strategy of the 

country invests in concrete projects in priority sectors in Bulgaria – energetics and especially 

the projects for increasing energy efficacy; the road infrastructure; management of garbage; 

development of small and middle enterprises.  

As an active auctioneer in BSBTD Bulgaria could become an initiator of a packet of reforms 

which radically change the role and the place of the bank in the region. It is an illusion to 
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consider that a small regional institution could become a key factor in the regional cooperation, 

but it could become a unique center for preparation and funding of strategic projects which will 

stimulate the Black Sea region development. This could change the role of Bulgaria in the 

region.  

Conclusion 

Bulgaria’s conducted active foreign policy is in concert to the maximum with the challenges of 

globalization. The country is a reliable partner in fighting terrorism. The Bulgarian contribution 

in the peace-keeping operations and solving regional, inter-state and intra-state conflicts 

continues.  

The development of relations with neighboring countries is a main foreign policy priority, and 

Bulgaria is an important factor of stability in the region.  

At the same time our country continues to vacillate between the desire to conduct individual 

foreign policy based on its own identity and its desire to realize its obligations as a full-scale 

participant in the political initiatives of EU and NATO.  

The country’s main problem is that to this day there is no serious debate on Bulgaria’s foreign 

policy priorities.  

Unquestionably, it remains to see how is this process going to happen?  

Whether Bulgarian foreign policy will compete and will cooperate with the other EU member 

states in the process of achieving the common political priorities. And to what extent it will join 

the Common foreign and security policy (CFSP) and the European security and defense policy 

(ESDP). 

We hope this is going to happen!  
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Христо Панчугов 

Харизматичното лидерство в българската партийна политика. 
Характеристики и ефекти. 
 

1. Въведение 

Парламентарните избори през 2001 година и неочакваната електорална победа на 

новосформираната политическа партия НДСВ единодушно биват определяни в 

литературата като краят на познатата до този момент партийна система в България 

(Карасимеонов 2004; Смилов 2008 и др.).  Въпреки наличието на повече от две 

политически партии, периодът от 1991 до 2001 година може да бъде анализиран през 

призмата на двупартийните системи. Най-общо развитието на българската политическа 

система може да бъде обособено в три основни етапа. Разглеждайки основните 

характеристики на българската партийна система след падането на тоталитарния 

комунистически режим през 1989, можем да заключим, че по отношение две от 

характеристиките посочени от Питър Мейр (1997): "смяна на управлението" и  "иновация 

и постоянство" тя (системата) може да бъде определена като двупартийна. Тази 

двупартийност в първия период от развитието на системата се основава на "доминацията 

на две основни партии: БСП, СДС и партията на турското малцинство ДПС като 

балансиращ фактор, променящ своята принадлежност от ляво в дясно и обратното" 

(Карасимеонов, 2004, p.3).  

В този смисъл, електоралният успех на новосформираната партия НДСВ - по време на 

изборите за НС през 2001 година тя печели 42% от валидно подадените гласове, което 

означава 120 от 240те места в парламента, поставя началото на значителна промяна във 

функционирането на системата. Този втори период поставя началото на възходящо 

отваряне на партийната система, продължило до 2005 година. Това постепенно отваряне 

се трансформира в процес на фрагментация след изборите през тази година, когато 7 

партии успяват да преодолеят изборната бариера. През 2009 година броят на 

парламентарно представените партии остава висок  - 6 парламентарни групи, зад които 
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стоят повече от 10 политически партии. Тази тенденция се разбива на следващи избори 

през 2013 година само 4 парламентарни групи са сформирани, като единствената 

коалиция е "Коалиция за България". Въпреки това през 2014 година поне 14 политически 

партии получават своето парламентарно представителство в рамките на 8 парламентарни 

групи.  

Причините за този процес могат да бъдат търсени в редица характеристики на българката 

политическа и партийна система, които до голяма степен съвпадат с тези на 

посткомунистическите системи като цяло. Липсата на трайна партийна лоялност сред 

избирателите, нестабилна структура на политическо представителство, силна 

фрагментация на партийната система, и др. Очевидно е обаче, че българската партийна 

система не функционира по този начин до 2001 година. Процесите започнали с изборната 

победа на Симеон Сакскобургготски поставят началото на една нова тенденция в 

българската политика, която се оказва значително по-устойчива отколкото 

изследователите по това време смятат. Симеон бива "наследен" от Бойко Борисов като 

харизматичен лидер на партия, която след  създаването си овладява политическата власт. 

Същевременно се раждат поредица от политически проекти, които се основават на 

личната харизма на своите лидери - Демократи за силна България, Движение България на 

гражданите, АТАКА, "България без цензура". Харизматичната партия като организационен 

тип, се превръща в доминиращ модел на политическо представителство.  Гюров и 

Занкина (2013) наричат този модел популизъм, основан на харизматично лидерство и го 

определят като "рационална стратегия" за инвестиране на различни политически 

предприемачи в харизматични лидери, за да получат достъп до системата за вземане на 

политически решения.  

Тази статия си поставя за цел да разгледа и анализира характеристиките, които са в 

основата на налагането на харизматичното лидерство като доминираща парадигма в 

българската партийна система. За да се анализира конструирането на лидерска харизма 

първо се дефинират понятията харизматично лидерство и харизматична партия и се 

проследява академичния дебат, свързан с организационното изграждане и 

институционализацията на политеческите партии. Стъпвайки на дефиницията за 
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"харизматична партия" на Анджело Панебианко статията изследва процесите, 

определящи развитието на българската партийна система, както и конкретните случаи на 

партии, които се вписват в този модел (НДСВ, ГЕРБ, ДСБ и АТАКА).  

Разглеждайки ефектите и основаните характеристики на харизматичните партии в 

България, статията стига до извода, че тенденцията, свързана с доминацията на този 

организационен модел в българската партийна система след 2001 година има трайни и 

негативни последици върху способността на българските политически партии да 

изпълняват свои основни функции. Липсата на ясни критерии за рекрутиране на 

партийните елити, отказът от инвестиране в програмно и идеологическо развитие на 

партиите потенциално води до цялостно подкопаване на легитимността на политическата 

система и демокрацията в България. 

 

2. Харизмата - от "идеален модел" (по Вебер) към измерим политически феномен  

Електоралната победа на Националното движение за Симеон Втори (НДСВ) повдигна 

особено интензивно дебата по отношение на популизма в българската политическа 

система като цяло. В частност обаче, един сравнително по-малко изследван феномен бе 

ролята на личната харизма на Председателя на движението - Симеон Сакскобургготски. 

Роля, която може да бъде анализирана отвъд чисто електоралния ефект, който личността 

на Симеон оказва върху изборния резултат на партията НДСВ. За да разберем този 

феномен, както и поредицата от повтарящи се все по-системно случаи на конструиране на 

харизматично лидерство25 в българската политическа система е необходимо да се изяснят 

основните характеристики на концепцията за харизматично лидерство и харизматична 

партия.  

                                                           
25

 Терминът е взаимстван от статията на Борис Гюров и Емилия Занкина "Популизъм и конструирането на 
политическа харизма...": Boris Gurov and Emilia Zankina, "Populism and the Construction of Political Charisma. 
Post-Transition Politics in Bulgaria" - Problems of Post-Communism, vol. 60, no. 1, January–February 2013, pp. 3–
17. © 2013 M.E. Sharpe, Inc. 
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Последните десетилетия засилиха и трайно установиха две основи тенденции в 

политическите процеси в световен мащаб. Първата е свързана съссъсредоточаването на 

политическото послание и общото внимание в личността на кандидата, партийния 

председател, говорителя или просто определен, особено ярък политик - нещо, което 

литературата нарича персонифициране на политиката. Втората тенденция е нейната (на 

политиката) все по-голяма свързаност с модерните медии и комуникации - терминът, 

който може да се използва е „медиатизиране“ на политиката. В резултат на тези две 

тенденции се наблюдава силно изместване на дебата от идеологическата ос към 

директна връзка и комуникация на лидерите с гласоподавателите. Тази лична връзка 

заобикаля традиционните посредници в тези взаимоотношения - партиите, като 

стимулира създаването на слаби в организационно отношение партии, които са 

единствено средство за реализация на лидера. За Кърт Уейланд това е в основата на 

съвременната политическа стратегия на популизма26.  

Освен, че създава директна връзка между популистките лидери и гласоподавателите, 

елиминирането на политическите партии като посредници в процеса на политическо 

представителство, променя и връзката между лидерите и различни групи по интереси. 

Намалява се цената на договорката, за да бъдат представени определени частни или 

групови интереси, през електоралния процес. Поради това Гюров и Занкина (2013) смятат, 

че процесът на конструиране на политическата харизма е в основата на съвременния 

популизъм. Позовавайки се на Уейланд те посочват, че популистките лидери използват 

преди всичко харизмата си, за да привлекат и запазят подкрепата на своите 

гласоподаватели. Нещо повече, те я "рутинизират" използвайки определени елементи от 

партийна организация както и клиентелизъм, за да създадат популистка партия, основана 

на личността на лидера, и "квази-едноличен" контрол върху процеса на вземане на 

решения. Така инвестирането в подобна структура, в която точката за достъп е една, се 

оказва по-лесният начин да се влияе върху политическите решения, отколкото 

инвестирането в установени партийни структури,  при които механизмът за вземане на 

                                                           
26

 Цитирано в Boris Gurov and Emilia Zankina, "Populism and the Construction of Political Charisma. Post-
Transition Politics in Bulgaria" - Problems of Post-Communism, vol. 60, no. 1, January–February 2013, pp. 3–17. © 
2013 M.E. Sharpe, Inc - стр. 2 
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решения е комплексен и често е с непредвидим резултат (Гюров и Занкина, 2013, стр. 2).  

Авторите виждат в конструирането на политическа харизма, рационален процес - 

стратегия за получаване на политическо влияние в "опортюнистична среда" на 

процедурна демокрация.  

Терминът „харизма“ обаче не се асоциира единствено и само с популизма в 

съвременната политическа среда. В литературата този термин често се използва за да 

опише хора, притежаващи доста различни индивидуални черти и качества, както и 

апелиращи към твърде различни типове публики. В различни периоди Ганди, Рузвелт, 

Чърчил, Шарл дьо Гол дори Хитлер, Ленин и Кастро са определяни като харизматични 

лидери. Това повдига въпроса какви са основните характеристики на понятието 

харизматично лидерство, които да ни помогнат да го разграничим от останалите типове 

лидерство, както и да го използваме когато анализираме ефектите му върху партийните 

организации и партийната система в България след 2001 година.  

Ан-Рут и Дороти Уилнър посочват, че терминът е адаптиран от Макс Вебер, за да опише 

един от своите три модела на политическа власт (авторитет) от гледна точка източника на 

легитимност на типовете власт (1965, стр. 78). В своята книга "Теория на социалната и 

икономическа организация" той определя източника на легитимност на харизматичната 

власт като основан на "отдаденост на необикновената святост, героизъм или 

изключителния характер на една личност и на нормативният пример или ред, който бива 

предписан от него"27. За Вебер харизмата се изразява в специфичните, свръхестествени - 

почти магически качества и способности на една личност, поради които тя бива 

възприемана като свръхчовек. Харизматичният тип легитимна власт (което тук ще бъде 

наричано авторитет) се различава от другите два идеални типа: 1. традиционен - основан 

на увереността в свещеността на традицията и обичая; и 2. рационален, чиито фундамент 

е вяра във върховенството на закона и легитимността на хората, заемащи властови 

позиции, регулирани от този закон, най-вече по това, че е значително по-нестабилна и 

                                                           
27 Цитиран в Taylor, Justin. Max Weber Revisited: Charisma and Institution at the Origins of Christianity. 

Australiane Journal of Theology 19.3 (December 2012), p. 196 

 



ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, БР.3 - 2017 

 

 
 

 
      70 

 
  

има естественият стремеж да се трансформира в един от другите два типа.  Вебер нарича 

тази тенденция "рутинизиране" на харизмата.  

Ако възприемем определението"необикновен", не толкова като магичен и 

свръхестествен, което може да е проблематично при анализ на практични феномени, 

свързани с партийно лидерство, а както Джъстин Тейлър (2012) предлага - като различен 

от нормалното/обикновеното, тогава противопоставянето на установените норми и/или 

на обичайните властимащи (установените елити), се превръща в ключова характеристика 

за разбиране на харизмата като аналитично понятие. Тъй като това често се случва в 

ситуации, които са показали невъзможността на традиционните елити да се справят с 

конкретна кризисна ситуацияили изцяло да отговорят на публичните очаквания, 

харизматичното лидерство обикновено се идентифицира като източник на иновация и 

двигател на социална промяна (Тейлър, 2012; Ан-Рут и Дороти Уилнър). 

Предизвикателството към политическото статукво е често в основата на появата и 

изграждането на харизматичния авторитет, което обяснява и честото асоцииране на 

харизматичното лидерство с анти-системни движения и партии, в частност с радикалното 

дясно, като политическа идеология.  

Ключов елемент от определението за харизматичен авторитет е връзката, която лидерът 

изгражда със своите последователи, основаваща се на уникалната способност на тези 

личности да вдъхновяват лоялност лично към себе си, без отношение към социалния им 

или организационен статус. Тази специална връзка между харизматичния лидер и 

неговите последователи Вебер нарича "харизматична общност" - споделеното усещане за 

емоционална (като контраст на рационалния избор) връзка директно произтичаща от 

необикновените качества на лидера и свързваща го с всеки един от неговите 

последователи, усещане за споделена харизма.  

Така разгледан, харизматичният авторитет е продукт на три основни фактора:  лидерът и 

неговите индивидуални качества и характеристики; социална ситуация, която предпоставя 

нуждата от и изисква проявлението на тези качества;  взаимодействието между лидера и 

неговите последователи.  
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За да разширим и обобщим така направената характеристика на харизматичния авторитет 

ще включим още два фактора - радикалното естество на направената заявка за 

политическа промяна, както и необходимостта от нейното препотвърждаване чрез 

повторяемост на успехите. Така най-общо харизматичният авторитет може да бъде 

обособен като съвкупност от пет фактора: 1.лидер с необикновени, почти магични таланти 

и качества, 2. нестабилна или кризисна ситуация; 3. ясна и обикновено радикална визия 

за решение/изход от тази ситуация; 4. последователи, които вярват, че чрез лидера с 

когото се асоциират директно, те получават достъп до качества, които надхвърлят 

наложените стандарти на политическа воля; 5. препотвърждаване на харизматичния 

авторитет, чрез повтарящ се успех при реализацията на заявената визия.  

Както става ясно в определението за харизма се откриват две измерения - личните 

качества на лидера и външни, характерни за средата, обстоятелства. В рамките на тази 

дихотомия Робърт Тъкър (1977) най-общо разграничава два вида харизма: чиста и 

ситуационна.В случаи на силни социални сътресения или криза, лидерът изглежда 

харизматичен не толкова заради своите лични, свръхчовешки способности, колкото 

поради факта, че изглежда способен да се справи с извънредната ситуация. След 

отминаването на кризата или на ситуацията, изискваща особената компетентност, 

лидерът спира да бъде възприеман като харизматичен (Чърчил през Втората световна 

война и след нея). Това разграничение е далеч от твърдо, тъй като едва ли може да бъде 

направен списък от качества, който да може да бъде използван за анализ и сравнение на 

харизматични лидери извън "заразното убеждение и вярата във възможностите на 

общността да преодолее, чрез тяхното лидерство, състоянието на беда." (Тъкър, 1977, стр. 

388)  

Тази взаимосвързаност на личната харизма с външната среда е доразвита в концепцията 

Артър Швайцер (1984). Докато търсят аналитична рамка за изследване на успеха на 

популистките лидери в България, Гюров и Занкина се фокусират върху неговия аргумент, 

че фундаментално харизмата е синергичен феномен и се основава на външни фактори 

толкова, колкото и на личните качества на лидерът. За Швайцер валидирането на 

харизмата изисква тези елементи да си взаимодействат и взаимно да подсилват своето 
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действие. Той нарича харизматични характеристиките, които касаят личния магнетизъм на 

лидера, както и идеята, че действията му се определят от по-висша сила, както и 

наличието на отдадени и ентусиазирани последователи. Като нехаризматични определя 

тези характеристики, които за Вебер са свързани с идеята за рутинизиране на харизмата: 

"политическите партии, масовите движения, насочено обществено мнение, мисионерски 

идеологии, неутрализирани въоръжени сили и държавна администрация, които 

увековечават харизматичната връзка (Швайцер 1984, 313)."28Тъй като в съвременната 

демократична система, харизматичните лидери трябва да се състезават в рамките на 

електоралния процес, нехаризматичните фактори имат огромно значение за да печелят 

гласове. Което означава да се "опаковат" в съществуващите политически и социални 

норми - политически парии, идеологии, така че да получат достъп до повече ресурси и да 

се ползват с политическа легитимност. 29 

Така синергичната харизма би се увенчала с електорален успех когато: "1. харизматичните 

качества се комбинират с политически талант; 2. силата и обхвата на харизматичното 

излъчване е мултиплициран чрез използването на масовите медии; 3. харизматичната 

група трансформира себе си в последователи; и 4. харизматичният авторитет и 

легитимност се свържат с нехаризматични такива (правителствени институции и/или 

политически организации)... Синергетичнатахаризма допълнително бива усилена когато: 

5. една или повече идеологии са използвани за засилване на съдържанието на 

харизматичната мисия; 6. лидерът създава апарат за контрол на нужната бюрокрация; 7. 

лидерът предразполага различни частни интереси с обещания за съюзи и бъдещи 

печеливши проекти; и 8. лидерът и неговите паладини стават партийци или борейки се за 

реформиране на съществуващата система или опитвайки се да построят нова. (Швайцер 

1984, 28)"30. 

                                                           
28

  Цитирано в Boris Gurov and Emilia Zankina, "Populism and the Construction of Political Charisma. Post-
Transition Politics in Bulgaria" - Problems of Post-Communism, vol. 60, no. 1, January–February 2013, pp. 3–17. © 
2013 M.E. Sharpe, Inc - стр. 6 
29

 Пак там. 
30

 Пак там. 
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Гюров и Занкина използват потвърждението на Швайцер за общо разпространеното 

убеждение, че харизматичното лидерство се появява най-често в ситуации на силни 

кризи, които изискват "надарен" лидер, за да докажат, че само при взаимодействие на 

субективните усещания и обективната реалност е възможно да се случи изцяло нова 

ориентация на всички нагласи, така че да възникнат условия за харизматично управление 

- последователност от страдание, ентусиазъм и надежда.  

Надграждайки Тъкър, Филип Смит посочва, че харизмата всъщност се появява заедно с 

разказ за спасение - наличието на нещо, от което хората трябва да бъдат спасени. Това 

означава, че широко разпространеното и персонално усещане за криза е дори по-важно 

от обективната реалност на кризата. Което ни връща към нестабилността на този тип 

власт, поради краткосрочност на кризите и тяхното нередовно проявление, както и факта, 

че възторгът на лидера и неговите последователи често не се споделя от всички групи в 

обществото. В момента, в който успехът не може да бъде препотвърден и 

последователите на лидера не могат да  усетят ползите от неговият авторитет, харизмата 

"изоставя" лидера. В демократичните системи, това означава електорална загуба. (Гюров 

и Занкина, 2013, стр. 6) 

Двамата автори използват така изработения модел, за да опишат и обяснят възхода на 

популистките партии след 2001 година. За целта те разглеждат създаването на НДСВ и 

ГЕРБ, съответно около личността на Симеон Сакскобургготски и Бойко Борисов. Анализът 

им показва, че и двамата лидери "олицетворяват моделът на синергичнахаризма, защото 

тяхната връзка с гласоподавателите се основава на уникално взаимодействие на 

харизматични (личен магнетизъм, отдадени паладини и ентусиазирани последователи) и 

нехаризматични (рутинизиране на харизмата чрез политически партии, масови движения, 

държавна администрация, и т.н.) качества, съчетани с външна криза (както обективна, 

така и субективна). (Гюров и Занкина, 2013, стр. 8) 

За авторите след Симеон Сакскобургготски настъпва постепенно изместване на фокуса от 

партийна към политика доминирана от лидери, поставяйки началото на възходна 

популизма. Въпреки, че Гюров и Занкина възприемат обичайните обяснения за причините 
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за това явление - слабостта на политическите партии и партийните системи, силните анти-

елитни настроения сред електората, те въвеждат новмодел за анализ основан на система 

от "стимули". За тях популизмът и харизматичното лидерство са следствие не само на 

разпадащия се политически модел, но и на променяща се структура на "стимулите" за 

достъп до политическата власт. Като такова представляватрационална стратегия от страна 

на "политическите спонсори" за инвестиране в политически лидери, а не в установени 

партии. (стр. 8) Системата от "стимули" се съдържа в намаляването на цената за намиране 

и идентифициране на потенциален кандидат - значително по-трудно в установени партии 

със собствени критерии за номинация и излъчване на кандидати; цената на договаряне с 

политическия лидер, вместо със сложна система от вертикални и хоризонтални 

колективни органи за вземане на решения; както цената за спазване на поетите 

ангажименти - председателите на политически партии, по-лесно могат да се скрият зад 

организационната несигурност на решенията вземани от колективни органи и 

необходимостта да се отчитат пред такива. (стр. 11) 

Трите извода до които авторите стигат, изследвайки процесите около конструирането на 

политическата харизма на Симеон Втори и Бойко Борисов са: 1. популизмът и 

персонализмът в политиката са рационални стратегии за постигане на политически цели в 

една опортюнистична и процедурна демократична политическа система; 2. възходът на 

популизма и харизматичното лидерство може да се окаже по-устойчив отколкото 

литературата до този момент предвижда - въпреки, че харизматичното лидерство като 

проявление е нестабилно (рано или късно възможността на конкретната личност да 

изпълни очакванията на своите последователи и инвеститори се изчерпва), то популизмът 

като явление не е; 3. трайното установяване на този модел би имал трайни последици 

свързани с увеличаване на демократичния и институционален дефицит на политическата 

система - както по отношение качеството на лидерството, така и върху очакванията на 

гласоподавателите. (Гюров и Занкина, 2013, стр. 14) 

Фокусът на посочената статия описва възникването и конструирането на политическата 

харизма в случаите на създаване на НДСВ и ГЕРБ около двамата лидери, респективно - 

Симеон Сакскобургготски и Бойко Борисов. Тя не описва и не коментира последиците 
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върху политическите партии и партийната система на България в по-големи детайли. За да 

разберем и поставим началото на един такъв анализ е необходимо да представим 

връзката и ефектите от харизматичното лидерство върху партийните организации.  

 

3. Харизматичното лидерство и политическите партии 

За да се получи пълна картина относно ефектите, които харизматичното лидерство оказва 

върху политическите партии, статия разглежда тази връзка в рамките на литературата за 

организационно развитие и институционализация на партиите, развивайки основната теза 

в контекста на аргументите представени от АнджелоПанебианко (1988), Хърбърт Китшелт 

(2000), Рандал и Свасанд (2002) и Педазур и Брихта (2002).  

Панебианко привлича вниманието към спецификите на политическите партии като 

организации с аргумента, че "повечето съвременни анализи не изследват партиите като 

това, което те очевидно са: организации" (1988, p. 3). Той идентифицира три етапа в 

развитието на партийните организации: "генезис", "институционализация" и "зрялост". 

Най-определящ за моделът на партийно развитие е първият от посочените етапи, тъй като 

факторите, които влияят върху "генезиса" на партийната организация се проявяват във 

всеки един от следващите етапи. Три основни фактора оказват влияние при генезиса на 

политическите партии: (1) дали организациите са създадени през процес на "дифузия или 

проникване"; (2) "наличието или липсата на външна организация "спонсор" и (3) 

"наличието или липсата на харизматичен лидер в началото"  (Панебианко, 1988. p. 53). 

Също като Вебер, Панебианко намира достатъчно уникални характеристики, произтичащи 

от харизмата, за да обособи харизматичното лидерство като отделен тип в своя модел на 

организационно развитие и институционализация на политическите партии.  

Първият фактор разграничава политическите партии в зависимост от това дали са 

създадени в резултат на интеграция на различни местни организации или са сформирани 

около определена група от национален елит (обикновено парламентарна група), която в 

последствие се разпространява на местно ниво. Вторият фактор "влияе върху източника 

на легитимност на ръководството на партията" като различава партиите по отношение на 
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това дали легитимността им е външна или вътрешна за организацията.  Последният 

фактор обособява ролята на харизмата при формирането на политическите партии - дали 

партията е създадена като инструмент за реализацията на определен харизматичен 

лидер. В подобен случай цялото съществуване на партията се отдава на личните 

характеристики на лидера, естествено концентрирайки властта в неговите ръце.  

Панебианко посочва, че във всеки един случай на създаване на политическа партия се 

наблюдава влияние на личностна харизма, но съществува специфична група 

"харизматични" партии, които се различават по начина, по който "лидерът се установява 

като неоспорвания основател, идеолог, интерпретатор на група(та) от политически 

символи", определящи политическата партия.   Като харизматични партии Панебианко 

определя тези "партии, чието съществуване е немислимо без препратка към техния 

лидер"  (Панебианко, 1988. p. 52). Този случай авторът определя като "чиста харизма". 

Основавайки се на дихотономията разработена от Робърт Тъкър той обособява и друга 

форма на влияние, което харизмата може да окаже върху политическите партии, а 

именно "ситуационна". В случай на силни социални сътресения или криза, лидерът 

изглежда харизматичен не толкова заради своите лични, свръхчовешки способности, 

колкото поради факта, че изглежда способен да се справи с извънредната ситуация.  Това 

разграничение е далеч от твърдо, тъй като Панебианко не посочва ясни критерии, които 

да ни помогнат да класифицираме емпиричните случаи, използвайки това деление. 

Същевременно обаче се предполага, че има ясна връзка между този фактор и степента на 

контрол, който лидера установява върху партийната организация.   

За Панебианко партия, която е основана върху "чиста" харизма "няма самостоятелно 

съществуване извън своят лидер и изцяло е заложник на неговата воля, докато партия 

основана на ситуационна харизма не е просто негово творение... други актьори запазват 

определена степен на контрол над зоните на организационна неопределеност"   

(Панебианко, 1988. p. 52). В тези партии лидерът не е способен да наложи всички свои 

решения и те трябва да бъдат договорени с други организационни актьори. Колкото и 

ясно да изглежда това обяснение обаче то не успява да предостави допълнителна 

информация за организационните характеристики на политическата партия. Тъй като е 
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силно вероятно партия, която попада в графата "ситуационна" харизма, да е създадена 

преди появата на харизматичен лидер, е логично изградените партийни структури (в 

смисъл на партийната организация) да запазят своя контрол върху партийното поведение.  

В смисълът на основната теза, развита от Панебианко това би означавало, че основният 

фактор, който влияе в подобна ситуация е генезиса на политическата партия - какви 

организационни характеристики е притежавала партията преди харизматичния си лидер - 

кохерентна и централизирана структура или дифузна и децентрализирана. В този смисъл 

може да се твърди, че не харизмата сама по себе си, а начинът на формиране, генезиса на 

партията (създадена чрез дифузия или проникване) както и дали е създадена преди или 

заради лидера си, има решаващо влияние за изграждането на организационните 

характеристики и перспективите за институционализация на политическите партии.  

Тази дихотомия е допълнително развита от Хармел и Свасанд (1993)31 в техния модел на 

"предприемачески партии", които са поставени между нехаризматичните и "твърдо 

харизматичните партии" (Педахзур и Брихта, 2002, p. 36). Със същото ниво на абстракция, 

както и при Панебианко, Хармел и Свасанд дефинират разликата между тези два типа, 

като изразяваща се във факта, че докато предприемаческите партии "подчертават 

политиките в посланията, които лидерът отправя, за други харизматични партии лидерът 

е посланието" (Хармел и Свасанд, 1993, p. 67-8)32. Авторите все пак оставят дефиницията 

за това, как това влияе върху институционализацията на партиите на това абстрактно 

ниво. Единствената ясна разлика е свързана с модела на промяна на лидерството в двата 

модела. Ако лидерът не е способен да се справи със задачите, които 

институционализация на партията изисква, той може да бъде сменен ако партията е 

класифицирана като предприемаческа, докато това е невъзможно в случая на 

харизматичните партии. Авторите обособяват три етапа на институционализация на 

партии, като всеки един от тях съдържа специфични задачи. Тези етапи от развитието на 

партиите са идентификация, организация и стабилизация. Институционализацията на 

                                                           
31

Quoted in Pedahzur&Brichta, 2002. “The Institutionalization of Extreme Right-Wing Charismatic parties: A 
Paradox?, Party Politics, vol. 8, pp. 31-49 
32

Quoted in Pedahzur&Brichta, 2002. “The Institutionalization of Extreme Right-Wing Charismatic parties: A 
Paradox?, Party Politics, vol. 8, p. 36 
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партията ще се провали ако лидерът не притежава нужните качества, за да се справи със 

задачите поставени на всеки един от организационните етапи. Първият етап изисква 

лидерът да развие посланието, да го комуникира и да бъде обединяващата сила за 

различните организационни тенденции. Тази дефиниция силно кореспондира с основната 

роля, която Панебианко отдава на лидера в първия етап от генезиса на политическите 

партии. Вторият етап изисква рутинизация на партийното поведение и изграждането на 

организационна мрежа. Този процес открито предизвиква авторитета на харизматичния 

лидер чрез налагане на ограничения върху неговата, преди това, неограничена власт. 

Именно поради това лидерът ще се противопоставя на процесите от втория етап от 

институционализацията на политическата партия.    

В същия смисъл за Панебианко вторият етап от организационното развитие на партиите е 

тяхната институционализация. Това е етапът на артикулиране на целите и ценностите на 

политическата партия, докато те станат неделима част от самата партийна организация. 

След приключването на този процес, организацията се превръща в "ценност сама по себе 

си". Основният фактор, определящ колективната идентичност на партията е идеологията - 

процесът на дефиниране на основните ценности и идеологическите цели на партията, тъй 

като чрез него (процеса) се селектира социалната основа на организацията. Ключово 

условие за институционализацията на политическите партии е развитието на 

организационна лоялност. Този процес е силно зависим от конструирането на система от 

"колективни стимули (идентичност)" - партийната идеология; програма и партийна 

платформа, които създават "общност на вярата" и засилват организационната 

независимост на партията от средата.  (Панебианко, 1988. p. 54). Съвместно с 

формирането на вътрешна система от стимули (разпределение на селективни стимули) - 

израстване в партията; номинации; партийни позиции, тези два фактори предопределят 

възможността за институционализация на партията.   

Подобна дихотомия е идентифицирана и от Китшелт (2000) при анализа му на  

възможните типове връзка(отношения) между граждани и политици. Основавайки се на 

тезата, развита от Алдрих (1995) той идентифицира два типа проблеми, които партиите 

следва да разрешат, а именно: проблеми на колективното действие и такива на 
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обществения избор.  Първият проблем касае "обединяване на ресурси между 

кандидатите", за да се подпомогнат гласоподавателите, които по дефиниция се 

характеризират със слабо проявен политически интерес, да направят своя избор, чрез 

опростяване на избора между различните политически алтернативи (Kitschelt, 2000, p. 

847). Решаването на този проблем се канализира в изграждането на партийна 

административно-организационна инфраструктура.  

Проблемът на "социалния избор" е свързан със "сложността на процеса на вземане на 

решение измежду различните политически алтернативи, пред който се изправят както 

политиците така и гласоподавателите"  (Китшелт, 2000, p. 848). За двете групи обаче този 

проблем се изразява в различни дилеми. За политиците изборът е относно това как да се 

агрегиратразличните преференции и политически алтернативи в една ясна и различима 

политическа програма. За избирателите проблемът е свързан с несигурност относно 

това,как изборът им ще повлияе на резултата от демократичния процес.  Партиите 

адресират този проблем "като разработват съвместна класация на преференциите, 

подкрепена от множество политици (програма)" (Китшелт, 2000, p. 848). Нещо повече, тъй 

като гласоподавателите не се задълбочават в търсене и интерпретиране на наличната 

информация, партиите трябва да разработят обща позиция по широк спектър от 

проблеми, която да се основава на общ програмен принцип, улеснявайки 

разграничаването и от там избора между различните политически алтернативи. Партиите 

"разрешават своите проблеми свързани със социалния избор чрез развитието на 

политически пакети, които правят възможно да се очертаят различни проблеми в рамките 

на едно просто измерение на конкуренцията" (Китшелт, 2000, p. 850). Основавайки се на 

това разграничение Китшелт развива три идеални типа връзки между гражданите и 

политиците: програмни, клиентелистки и харизматични.  

За да развият програмни отношения със своя електорат политическите партии трябва да 

инвестират едновременно в създаването на процедури за разрешаване на програмни 

конфликти и в организационна инфраструктура.Същевременно гласоподавателите трябва 

реално да усещат ефектите от партийната политика, без значение дали са гласували за 

съответната партия. Това изискване е насочено към нуждата от баланс между двете 
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системи за разпределение на стимули (общи и селективни). Тъй като в някой случаи 

партиите не инвестират в модели за агрегиране на интерес и формулиране на програми, а 

единствено в изграждането на административен апарат, те създават специфична връзка 

със своите поддръжници, включваща "директно, лично и обикновено, материално 

възнаграждение" (Китшелт, 2000, p. 849). Тези партии Китшелт нарича клиентелестки.  

В този смисъл харизматичните партии са организации, които не инвестират в търсене 

на решение на нито един от посочените по-горе проблеми. Те са създадени и съществуват 

единствено поради личната харизма на своя лидер, основаваща се на неговите уникални 

лични умения и сила на убеждението, на неговите почти месиански послания, които 

увличат хората да го следват към по-добро бъдеще. За Китшелт е повече от очевидно, че 

"харизматичните политици разбиват политическите програми, които отклоняват 

вниманието от тяхната личност и ги принуждават да инвестират в техники за 

преодоляване на проблеми, свързани със социалния избор" (Китшелт, 2000, p. 849). В този 

смисъл развитието на партийна организация или ясно обособена програма е силно 

ограничение спрямо харизматичните лидери, нещо което ще отклони публичното 

внимание от техните лични качества и ще го фокусира върху "по-предвидими основи за 

политическа мобилизация"  (Китшелт, 2000, p. 855). 

Както става ясно, посочените автори са далеч от изграждане на кохерентен модел на 

възникване и организационно развитие на харизматичните партии. Аргумент, който 

има огромно значение за партийната и политическата система на България. Ефектите от 

това се разглеждат в следващата глава.  

Нека все пак обобщим характеристиките, които моделът на харизматична партия споделя 

според разгледаните автори. Харизматачината партияспоред Китшелтобикновено е 

създадена чрез процес на дифузия, който включва или спонтанното сливане на различни 

местни групи или приемането и/или идентификацията на вече съществуваща организация 

с харизматичен лидер.  Все пак той приема възможността партията да възникне чрез 

проникване. Организацията на харизматичните партии е силно кохертна дори и без да е 

институционализирана, поради лоялността на всяка една от групите и актьорите в нея към 
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лидера. Тя обаче не е бюрократизирана, тъй като "харизмата и бюрократизацията са 

противоположни организационни явления (Панебианко, 1988. p. 66).  Въпреки това тя е 

силно централизирана организация, чийто лидер се противопоставя на процеса на 

институционализация на партията, тъй като подобно развитие представлява 

предизвикателство спрямо неговия авторитет.  От гледна точна на влиянието оказвано 

върху организационното развитие и институционализация на партиите, харизматичното 

лидерство се приема за заемащо "аналогична позиция спрямо партията" (Панебианко, 

1988. p. 66)  като тази на външна "спонсорираща" организация.  

Институционализацията на партии, които са зависими от външен за организацията 

спонсор, трябва да включва поне частична еманципация от външните фактори.  "При 

харизматичните партии тя включва обективизация и рутинизация  на харизмата, трансфер 

на лоялност от лидера към организацията и нарастващо разграничаване между 

партийната организационна идентичност и личното политическо бъдеще на лидера. Тя 

също така предполага промяна от система, основана на солидарност към система от 

интереси и адаптация на първоначалните цели към ежедневните организационни нужди" 

(Panebianco, 1988)33.  

Въпреки всичко с въвеждането на личната харизма като фактор, влияещ върху модела на 

институционализация и организационно развитие на партиите, Панебианко създава 

изключение в собствения си модел. За да бъде определена като институционализирана 

партията трябва да бъде кохерентна, бюрократизирана и централизирана организация, с 

висока степен на независимост спрямо средата. Характеристики, които до голяма степен 

са налични в редица харизматични партии. Това създава интересен парадокс, който е 

идентифициран от Маор  (1997, p. 72)34. За Панебианкорутинизацията на поведението на 

харизматичните партии е изключително рядко явление, а поради това процесът на 

институционализация е невъзможен и организацията не успява да "преживее своя 

основател" (Панебианко, 1988, p. 67). Авторът все пак не посочва какво се разбира под 

                                                           
33

Quoted in Pedahzur&Brichta, 2002. “The Institutionalization of Extreme Right-Wing Charismatic parties: A 
Paradox?, Party Politics, vol. 8, p. 33 
34

Ibid. p. 34 
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оцеляване - запазване на организацията и нейното съществуване (в това число и 

организационната лоялност на различните актьори) или запазване на нивата на 

електорална подкрепа.  

Педахзур и Брихта (2002) също така посочват, че Панебианко не разглежда този аспект от 

развитието на партиите, който ги характеризира като електорално начинание, като по 

този начин не дава обяснение как той се отразява на организационното им  изграждане. 

Добавянето на това измерение ще позволи по-добра оценка и разбиране на ролята на 

лидера в процеса на институционализация. Същевременно може да се хипотезира, че 

начинът на формиране на партиите - техният генезис, има по-силно влияние върху 

организационните характеристики, а от там и на перспективите за институционализация, 

отколкото наличието на харизматичен лидер. След като харизматичните партии, 

обикновено представляват силно кохерентни организации, с централизиран процес на 

вземане на решения, какво прави тяхната институционализация по-малко вероятна от 

тази на останалите модели на политически партии. Стигайки до извода, че инвестирането 

в конструиране на политическа харизма е част от рационална стратегия за достъп до 

политическата власт в България, Гюров и Занкина (2013) индиректно свързват два от 

елементите, които според Панебианко оказват влияние върху организационното развитие 

на партиите: личната харизма с наличието на външен за организацията спонсор. За 

Панебианко това е по-скоро класическа организация, която дава подкрепата си за 

политическа партия (профсъюзите в Англия, например), докато Гюров и Занкина описват 

по-скоро една система от дифузни и опортюнистични интереси, съсредоточени в 

специфичен отрязък от времето.  

Както Панебианко (1988) така и Китшелт (2000) виждат харизматичния лидер като 

единствената причина за съществуването на харизматичните партии като и предполагат, 

че те ще се противопоставят на организационното развитие на партиите, тъй като това би 

поставило ограничения върху тяхната сила.Така изглежда очевидно, че харизмата на 

лидера е несъвместима с процес на програмно развитие и институционализация на 

политическите партии. Ако възприемем тезата, която се и подсказва в статията на Гюров и 

Занкина, въпреки че не се разглежда в детайли, че към този момент българската партийна 
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политика се доминира от процес на конструиране на политическа харизма около 

различни проекти и лидери, липсата на институционализация води до трайни последици 

за партийната, в частност, и политическата система в България, като цяло.  

 

4. Българската партийна система и харизматичните партии 

Очевидно 2001 година и изборната победа на НДСВ се оказват повратна точка във 

функционирането на партийната система в България. За определен период след 

демократичните промени през 1989 година - до 2001, българската партийна система 

може да бъде определена като дълбоко разделена между два основни полюса. След 

падането на комунистическия режим, тенденциите в рамките на политическото 

състезания, характеризират българската партийна система като едноизмерна. Тази 

едноизмерност се обуславя от силно противопоставяне по оста "комунизъм - анти-

комунизъм". Това противопоставяне определя политическите позиции на основните 

политически партии по всички останали проблеми - икономическо развитие, 

международна ориентация, отделни политики. Тази, сравнително висока поляризация на 

българската партийна система (в смисъл на ясна идентификация и обособеност на двата 

полюса), посочена от Китшелт и екип (1999),   както и тенденцията за цялостна промяна на 

състава на правителствата измежду двата основни полюса дава основание да мислим за 

тази система (поне по отношение на нейната функционална логика) като за близка до 

двупартийния модел система, предложен от Джовани Сартори (1990). Имайки предвид 

тези характеристики, както и степента на затвореност на българската партийна система за 

посочения период, способността на новосформирана политическа партия не само да 

получи представителство, но и успешно да се включи в политическия процес се определя 

от редица български изследователи като малко вероятно: “Не е невъзможно НДСВ да се 

раздели на две по-малки партии" (Карасимеонов, 2004, p. 12).  

Изненадващата изборна победа на формираната само два месеца преди 

парламентарните избори през 2001 година, партия НДСВ предизвика сериозен дебат по 
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отношение на причините и възможните обяснения за подобно промяна в структурата и 

механиката на българската партийна система.   

НДСВ бе създадено през на осми Април 2001 година, два месеца преди изборите за 39то 

Народно Събрание и два дни след обръщение на наследника на бившия български цар - 

Симеон Сакскобургготски, към българските граждани, с което обявява своето решение да 

се включи в българската политика. В последствие Симеон е избран единодушно за лидер 

на създадената политическа партия, която получава неговото име - Национално движение 

за Симеон Втори. След началото на процеса на преход от тоталитарния режим през 1989, 

се спекулира с възможността Симеон Втори да се включи в политическия процес. За 

известно време той се радва на популярност сред българското общество, основаваща се 

на няколко фактора:  

(i) Възстановяването на неговата фамилна история, основно спомена за неговия 

популярен баща - Цар Борис ІІІ; (ii), (легендата) за неговия живот като заточен бедняк, 

който по приказен начин успява да забогатее; и (iii) образа, който той успява да 

създаде за себе си в българските медии след 1996 – ерудирана личност...  [възприемана 

като] наднационална фигура, която обединява в себе си европейската и българската 

идентичност 

Кавалски, 2003, стр. 72-73 

Този образ е допълнително засилен от възприемането на Симеон Втори като за чужденец, 

външен за системата и поради това неасоцииран с компрометираната българска 

политика. Изграденият образ, силната енигма, заобикаляща личността на Симеон 

Сакскобургготски, както и личния му авторитет, водят до изборна победа с 42.74%35 от 

действителните гласове, трансформиран в 50% от местата в Парламента - 120. Причините 

                                                           
35Featured in Karasimeonov, Georgi, 2004. “The Crisis of the First Post-communist Party System in 

Bulgaria”. Paper presented on ESPR 2004  Joint Sessions of Workshops, Uppsala, Sweden 
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за този резултата са подложени на интензивен дебат сред основните изследователи. 

Карасимеонов (2004) подчертава антипартийното послание и призив, което НДСВ 

развива: "Мнозинството от гласоподавателите изразиха своята воля за промяна в 

партийната политика, давайки гласа си за една харизматична личност, която 

олицетворява типична антипартийна, национална позиция... също така вот срещу 

политическия клиентелизъм и корупция" (Карасимеонов, 2004, стр.7, както и Кръстев, 

2002). Изглежда логично да приемем, че именно това уникално съчетание от различни 

фактори - личната харизма на Симеон Сакскобургготски в контекста на зараждаща се 

политическа криза, ниският праг за поява на нова политическа партия като основна 

характеристиките на посткомунистическите системи, както и наличието на свободно място 

в центъра на системата, което може да бъде заето от новата партия, е причината за 

промяната на модела на политическо представителство и устройството на системата като 

цяло. 

Генезисът на партията е изцяло доминиран от идеята за създаване на нова организация, 

структурирана около личността на бившия български цар Симеон Втори. Използвайки 

терминологията на Панебианко, НДСВ представлява класическо проявление на 

формиране на партията чрез процес на проникване. Както вече бе обяснено, подобен 

процес се характеризира със силен потенциал за създаване на сплотена, еднородна и 

сравнително централизирана организационна структура.  Всъщност обаче, моделът за 

"рекрутиране" на партийните членове, свидетелства за слаба кохезия в първия етап от 

създаването на организацията. Почти всички от присъстващите на учредителната среща 

на новата партия са хора без политическа биография и заявени политически цели. Липсата 

на ясно дефиниран политически, в смисъл на програмен интерес - извън посланието за 

промяна в политиката, силно фрагментира модела на мотивация за включване в 

организацията, оставяйки личността на царя като единствен сплотяващ фактор.  В 

последствие някой от водещите фигури в Съюза на демократичните сили се 

присъединяват към НДСВ, след процес на изолация в рамките на собствената им 

организация.  
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Посланието на новосформираното движение е изцяло насочено към промяната и 

ангажиране на "нови" лица с политическите процеси в България: млади, успели 

професионалисти, които не са повлияни от корупцията и клиентелизма, характерен за 

българския модел на партийна политика. Посланието идва в момент, в който има 

споделено усещане сред обществото за политическа криза в следствие на управлението 

на Иван Костов - умора от икономически и политически трансформации, обвинения в 

корупция и клиентелизъм, както и съмнения за "задкулисна приватизация" (Гюров и 

Занкина 2013).  

Неясният механизъм за рекрутиране и селекция на кандидатите (обграждането с лично 

верни на лидера паладини е в основата му), както и особеностите на избирателната 

система в България - пропорционална с 31 многомандатни избирателни района(МИР), са 

от съществено значение за електоралния успех на партията, въпреки липсата на кохезия в 

нейната система за разпределение на колективни стимули. Тъй като гласовете, дадени за 

политическите партии първо се разпределят като мандати на национално ниво (тоест като 

пропорция от общия брой гласове, получени от партията) и после броя на депутатските 

места се преразпределя на база на резултата получен, различните МИРове, кампанията се 

фокусира преди всичко върху артикулацията и комуникирането на едно национално 

послание, а не върху различните негови изразители. В този конкретен случай харизмата 

на единствения ясен изразител на това послание бе достатъчна за електорална победа. 

Тези особености позволяват да се преодолее проблемът с поставянето на непознати, 

дори противоречиви като качества и история кандидати, без това да се отрази на 

електоралното представяне на партията.  

Въпреки това, обаче този подход резултира в една твърде хетерогенна от гледна точка на 

интереси и цели, парламентарна група, което се оказва сериозен проблем пред 

разрешаване на втората задача от списъка на Китшелт и това е проблема на социалния 

избор - процесът на артикулиране и агрегиране на общ политически интерес, обособен 

като политическа програма.Единствената сплотяваща тенденция в организацията 

произтича от личната харизма на Симеон и очакването за електорална победа, 

благодарение на нея. Тези две характеристики са достатъчни за да се спази дефиницията 



ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, БР.3 - 2017 

 

 
 

 
      87 

 
  

на Панебианко за харизматична партия "(чието) съществуване е немислимо без връзка с 

техния лидер"  (Панебианко, 1988. стр. 52) 

От самото начало е очевидно, че Движението ще се структурира около своя лидер. Това се 

проявява ясно и в Устава на партията, според който лидерът еднолично определя 

кандидатите за депутати и одобрява номинациите за кандидат за кмет на община. Нещо 

повече, лидерът може да предложи оттегляне на политическо доверие от член на 

парламента, избран от листата на НДСВ. Специален текст в устава, определя реда за 

сформиране на правителство - ако на партията бъде даден мандат за формиране 

правителство лидерът на партията е този, който бива номиниран за министър-

председател.   Той може, ако реши, да посочи друг за тази позиция. За да обобщим, по-

силата на първия устав на НДСВ се създава една силно централизирана система на 

властови отношение, без ясно разработване на механизъм за рекрутиране на партийния 

елит извън неговите лични решения.  

Същевременно липсва ясно дефинирана и подробна политическа програма, залагайки на 

развитието на харизматичен тип връзка с избирателите. Основното послание се основава 

на  популярни - дори популистки, твърдения от обръщението на Симеон към гражданите, 

като: целта на движението е да "създаде ефективна и функционираща пазарна 

икономика; по-добри условията за живот на обикновените хора и да сложи края на 

яростната корупция" (Тикиджиев, 2001, стр. 2) в страната. Но особено голямо значение е 

отдадено на общите послания за "нов морал в политиката", "доверие в мен (Симеон)", 

"Почтеност във всичко", както и на популистки обещания за реформи, които ще подобрят 

живота на хората за 800 дни и безлихвени заеми за всички.   Усилието за изграждане на 

харизматична връзка, която да заобиколи процеса на изграждане на програмно 

посланиеразмива границите на таргетираните  групи. Няма ясно обособен профил на 

търсеният гласоподавател. Същевременно изборите през 2001 година са първите, които 

внасят ново измерение в структурата на партийното противопоставяне, разбивайки 

идеологическото противопоставяне по оста комунизъм - антикомунизъм, определящо 

логиката на функциониране на системата до този момент.  
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Това разбиване на системата, както и мекият популизъм на Симеон (Гюров и Занкина 

2013), позволяват появата в България и на един нов феномен. Отварянето на партийната 

система прави възможно появата на две нови политически формации, организирани 

около личната харизма на своите лидер. Връщайки се към елементите на конструиране на 

харизматичното лидерство те принадлежат към две различни тенденции.  

Първата е радикалният популизъм на Волен Сидеров - като противостоящ на мекия 

популизъм на Симеон Сакскобургготски води до създаването на разказ за социална, 

политическа и нравствена криза в следствие на процеса свързан с присъединяване на 

България към ЕС. Съчетани с ксенофобски и евроскептични, в частност анти-западни 

настроения, посланията на Сидеров изграждат специфична връзка с определена група от 

обществото, която възприема себе си като ощетена от продължителните (около 15 

години) процеси на политическа трансформация. Усещането за политическа и социална 

криза, ксенофобски настроения разказани като защита на българската нация, съчетано с 

радикално решение - национализъм във външната политика и противопоставяне на 

експлоатацията на България от чуждите интереси, национализация на ключови 

предприятия, за да се възстанови справедливостта и да се накажат елитите за 

несправедливо проведената приватизация, както и наказание за виновните, осигуряват 

парламентарно представителство на партия АТАКА. Така личната харизма на Волен 

Сидеров бива институционализирана през създаването на радикално-популистка партия. 

Първоначално тази стратегия се увенчава с успех. Партията увеличава своята подкрепа от 

296 848 гласа или 8,93% от гласовете през 2005 година на 395 707 през 2009 година, 

въпреки че броят на народните представители остава непроменен  - 21. До голяма степен 

този резултат се дължи на поредното споделено усещане за политическа криза, следствие 

от управлението на Тройната коалиция (БСП, НДСВ и ДПС). Поредица от негативни 

доклади на Европейската комисия, замразяване на средство по европейски програми, 

високи нива на корупция, съмнения за огромни злоупотреби с публични средства са в 

основите на това споделено усещане.   

Неформалната подкрепа за Правителството на Бойко Борисов между 2009 и 2013 година 

обаче води до напускане на партията на някой от основните "паладини" в основата на 
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конструирането на политическата харизма на Волен Сидеров - Валери Симеонов, Павел 

Чернев, Боян Расате и др. Това се отразява както на споделеното идентифициране на 

последователите с лидера, така и на увереността в неговите възможности да осигури 

радикалното решение. Гласовете за партията намаляват на 258 481 през 2013 година, 

въпреки че партията получава по-голямо представителство в Парламента - 23 народни 

представители. През 2014 гласовете за АТАКА са 148 262 и партията получава 11 народни 

представители. Усещането за невъзможност да се реализира радикалната визия на 

лидера, както и липсата на инвестиция в институционализацията на политическата партия, 

бива засилено от появата на нови политически субекти около напусналите паладини на 

Волен Сидеров, и изземването на политическата риторика, характерна за него. Най-

успешният проект е този на Валери Симеонов - Национален фронт за спасение на 

България, който в коалиция с една от традиционните - националистически партии (ВМРО) 

печели 239 101 процента от гласовете и 19 депутатски места в 43тото Народно събрание.  

Втората тенденция е свързана със "ситуационната харизма" на Иван Костов - премиер на 

България от 1997 до 2001 година. След изборната загуба на Обединените демократични 

сили (коалиция с участието на СДС) през 2001 годинаИван Костов се оттегля като 

Председател на Съюза на демократичните сили (СДС). През 2005 година обявява 

създаването на Демократи за силна България (ДСБ). В този момент разочарованието от 

нереализираните ангажименти поети от Симеон Сакскобургготски, чиито мандат като 

министър-председател изтича същата година, както и усещането за политическа криза в 

десницата - загуба на позиции в местната власт на местните избори през 2003 година, 

позволяват конструирането на специфична харизма около почти митичните управленски 

способности на Иван Костов. Неговата роля във възстановяването на държавата след 

колапса на банковата система от 1996 година, започването на предприсъединителния 

процес на България за членство в НАТО и ЕС, успешното икономическо развитие, ръстът 

на чуждестранни инвестиции, както и приватизацията на губещите държавни предприятия 

в периода 1997-2001, бива разказана като единственото нормално решение на 

управленската криза в България след управлението на Симеон. Образът на големият 

държавник, който ще възстанови доброто управление в България, както и разказът за 
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реформиране и радикална промяна в десницата, за да се преодолее кризата обхваналата 

дясното идеологическо пространство, се оказват ключови моменти в 

институционализирането на политическата харизма в рамките на партия ДСБ. Поради 

спецификата на този процес обаче ДСБ от самото начало представлява много по-ясно 

структурирана в идейно отношение политическа партия. Въпреки, че от самото начало 

партията се идентифицира  преди всичко чрез своя лидер, степента на инвестиране в 

нейната институционализация е значително по-голяма, отколкото във вече разгледаните 

случаи. Което естествено води до значително ограничаване на електоралната подкрепа, 

без да намалява отдадеността на избраните от Иван Костов "паладини", както и 

идентифицирането на последователите и гласоподавателите с личността на 

харизматичния си лидер. В този смисъл за разлика от останалите случаи на харизматично 

лидерство, този едва ли може да бъде определен като политически популизъм, в смисъла 

който Гюров и Занкина (2013) влагат в това понятие. На първите парламентарни избори, 

на които се явяват ДСБ печелят 234 788 гласа, които се оказват достатъчни за 17 

парламентарни мандата. Липсата на реализация на държавническата визия на лидера 

обаче, както и специфичната ниша на неговата харизма се отразяват върху електоралната 

подкрепа за партията. На следващите избори, въпреки наличието на обективна 

политическа и икономическа криза, както и на разпространеното усещане за такава ДСБ в 

коалиция с още 4 политически партии (Синята коалиция), печели 285 671 гласа и едва 15 

народни представители, а през 2013 година не успява да прескочи 4 процентната бариера 

за влизане в Парламента. В следствие на този неуспех лично Иван Костов и повечето от 

неговите "паладини" се оттеглят от ръководството на партията, поставяйки началото на 

процес на рутинизация на харизмата на ДСБ в рамките на нова коалиционна формула - 

Реформаторски блок. Процес, който обаче е свързан не с институционализация и 

програмно изчистване на партийната идеология, както би предположил Панебианко, а 

точно с противоположния процес на размиване на идеологическите послания и опит да се 

разшири електоралната подкрепа около популисткото послание за общо реформиране на 

политическата система. Въпреки поредната политическа криза от лятото на 2013 година и 



ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, БР.3 - 2017 

 

 
 

 
      91 

 
  

предсрочните парламентарни избори през 2014 година обаче е рано да се предположи 

какъв ще е резултатът от тази стратегия.  

Както АТАКА, така и ДСБ попадат в специфична категория харизматични партии, които не 

успяват да се позиционират около популярно "всеобхватно" (Ото Кирхаймер, 1965) 

послание, осигуряващо широка обществена и електорална подкрепа. Порадикоето те не 

могат да се класифицират в категорията на политическия популизъм, разгледан от Гюров 

и Занкина (2013). Като класически такъв обаче може да определим случаят около 

възникването на ГЕРБ. Основан около личната харизма на тогавашния кмет на София и 

бивш Гл. секретар на МВР - Бойко Борисов, първоначално като движение (по подобие на 

НДСВ), а в последствие като политическа партия, то успява да спечели първите си избори 

през 2007 година, изпращайки 5 представителя в Европейския парламент. В последствие 

на парламентарните избори ГЕРБ печели 39,7 процента или 116 от 240 места в 41то 

Народно събрание и по подобие на НДСВ успява да формира Правителство веднага след 

първите парламентарни избори на които участва. Формално кабинет на малцинството, 

ГЕРБ разчита на неформалната подкрепа на АТАКА и на условната подкрепа на Синята 

коалиция (в последствие тази формация оттегля своето доверие), което прави възможно 

самостоятелното управление на тази политическа партия. След спечелването на 

Президентските избори от кандидата на партията Росен Плевналиев, както и няколко 

ключови кметски места в редица областни и общински центрове през 2011 година, ГЕРБ 

се установява трайно във всички нива на властта в българската политическа система.  

Въпреки, че личната харизма на Бойко Борисов е твърде различна от тази на Симеон 

Сакскобургготски, изследователите са категорични, че тя е основният ресурс на 

политическата партия ГЕРБ (Гюров и Занкина 2013, Смилов 2008). Честата смяна на 

министри, липсата на критерии за рекрутиране на кандидати - извън личното решение на 

Борисов, са ясно доказателство за това. Същевременно партийната програма е 

компилация от популярни и символични, но за сметка на това твърде общи послания 

(корупция, борба с престъпността), кореспондиращи с нагласите на гласоподавателите, но 

далеч от това да бъде идеологически кохерентна (Гюров и Занкина 2013, стр. 6).  
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Личната популярност на Бойко Борисов като Гл. Секретар на МВР и конструирането на 

образа на популярния герой, борещ се с организираната престъпност и корупцията, му 

осигурява спечелването на кметските избори в София през 2005 година. Осигурявайки си 

подкрепата на Европейската народна партия, Бойко Борисов успешно 

институционализира своята лична харизма, създавайки движение за истинско европейско 

бъдеще на България, в ситуация на силно и споделено в обществото, усещане за 

политическа криза и високи нива на политическа корупция в България. Критиките на ЕК 

спрямо управлението и усвояването на европейски средства, спирането на 

финансирането по няколко европейски програми, първите негативни доклади за 

състоянието на съдебната система, както и общото усещане за провалилото се 

управление на "тройната коалиция", създават необходимата нехаризматични условия за 

конструиране на личната харизма на Бойко Борисов. Този образ бива доразвит по време 

на неговото управление. Той е крайната инстанция на вземане на решение, персоналните 

промени в кабинета му, в следствие на провал или съмнение за корупция се възприемат 

не като израз на слабост и липса на ясна кадрова политика, а като проява на политическа 

воля и борба с установените политически практики. Това поведение, съчетано с 

естественото за харизматичното лидерство непризнаване на институционалните и 

организационни граници, не просто по отношение на партия ГЕРБ, но и към парламента, 

съдебната власт и структурите на правителството, допълнително увеличава популярността 

на Борисов сред гласоподавателите, водейки до втори кабинет, в който той е министър-

председател.  

След парламентарните избори през 2014 година ГЕРБ печели 1 072 491 гласа и 84 мандата 

в 43тото Народно събрание. Въпреки, че сформираният след изборите кабинет е 

коалиционен и включва в състава си представители на две други парламентарни групи 

(Реформаторски блок и АБВ), както и подкрепата на трета (НФСБ), личната харизма на 

лидера на ГЕРБ и едноличното вземане на решения от страна на Бойко Борисов, 

продължават да са в основата на политическото управление. Честата промяна на 

политическите решения, липсата на ясни приоритети, както и едноличното решение за 

смяна на министъра на образованието, са свидетелства, че личната харизма на Борисов е 
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далеч от преходния момент на своето рутинизиране и започване на процес на 

институционализиране на партия ГЕРБ. Липсата на ясна структура и програмно развитие 

на партията, която да е независима и отличима от волята на харизматичния лидер, са 

доказателство, че партията не се превръща в организация - "ценност сама по себе си" 

(Панебианко, 1988), в този смисъл да се институционализира.  

Стъпвайки на тези случаи с основание може да се твърди, че харизматичния модел ярко 

доминира партийната система в частност, но и българския политически процес като цяло. 

Обяснението на тази тенденция може да бъде открито от както в специфичния модел на 

българската партийна система, така и в поредицата политически и икономически кризи, 

които правят зависимостта на българските партии от държавните субсидии и инвестиции 

от страна на бизнес и различни други частни интереси, с желание за влияние върху 

политическия процес. От своя страна, липсата на икономическо развитие прави местните 

и национални бизнес интереси пряко зависими от държавни средства, което увеличава 

"стимулите" за инвестиране в политически проекти, структурирани около харизматично 

политическо лидерство. Този аспект подробно е развит в анализа на Гюров и Занкина 

(2013) и вече бе обяснен в предишната глава. Въпросът, който обаче те не разглеждат в 

детайли са ефектите от тази доминация върху партийната система като цяло.  

 

5. Вместо заключение: ефекти на харизматичното лидерство върху българската 

партийна система.  

Един от основните фактори, които имат влияние върху организационното развитие и 

институционализацията е моделът на партийната система. И Сартори (1990) и Мейър 

(1997) посочват, че характеристиките на партийните системи оказват решаващо влияние 

върху структурата на партийната конкуренция като цяло и на всяка отделна партия в 

частност. Когато разглежда посткомунистическите партийни системи Питър Мейър 

идентифицира две основни техни характеристики. Фактът, че българските граждани са 

вече политически мобилизирани и са участиници в политическите процеси, в момента, в 

който конкуренцията (както и политическия плурализъм) е въведена като основен 
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принцип на политическия процес, е прието от него за една от основните причини да се 

формират затворени партийни структури, което намалява силно вероятността за 

консолидация на самата система. Втората характеристика е флуидността на социалните 

структури, които вероятно няма да "формират стабилен модел на (партийна) 

принадлежност" (Мейър, 1997. p.183), който да се превърне в основа на установена 

"кливидж" структура и "стабилизиране" на електората. Появата на подобна структура 

съдържа не просто обособяването на ясни социални идентичности, но и тяхната 

мобилизация и трансформацията им в политически идентичности, както и създаването на 

организационни мрежи, обединяващи електората в партийни блокове. Генерално това 

означава, ако използваме термина на Мейър "замръзване" на системата.  

В следствие на тези два фактора партиите в посткомунистическите партийни системи 

споделят общи характеристики: повечето са "вътрешно" създадени, елитистки 

организации, които нямат стимул да създадат силни масови организации, за да не "както 

се изразяват Липсет и Рокан (1967: 51), "ограничат пазарната ниша" (Мейър, 1997р 

стр.183). За Мейър политическите партии в посткомунистическите системи страдат от 

липса на ясна организационна структура и каквато и да е "специална лигитимност или 

позиция в очите на електората" (Мейър, 1997, стр.188). Заедно тези три характеристики 

предопределят непредвидимия характер на политическото състезание. 

В този смисъл, ако приложим методологията на Мейър за класифициране на партийните 

системи, българската може да се определи като сравнително затворена. В периода от 8ми 

Ноември 1991 и 24 Юли 2001 България има 6 правителства. С изключение на две от тях 

(едно многопартийно правителство на малцинството и едно служебно правителство) 

останалите са формирани от една от двете основни партии, заемащи полюсите в 

системата или от коалиция около тях  (Мюлер-Ромел, et. al, 2004, стр. 878). 

Този процес на сравнително висока идеологическа кристализация е описан в 

изследването на модела на развитие на програмни връзки между гражданите и елитите в 

посткомунистическите политически системи, развит от Китшелт и екип (1998). За да 

операционализират модела и за да анализират емпиричните данни авторите 
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идентифицират три нива на политическа риторика. На най-абстрактното ниво дебата се 

води по отношение на общи позиции в идеологическия спектър - относно принципи и 

ценности - "либерализъм, егалитаризъм, традиция срещу модерност, религиозни 

ценности или секюларизъм, и леви срещу десни" (Китшелт, et. al, 1999, стр. 136). Второто 

ниво касае общите преференции по отношение конкретни политически сфери, 

функционирането на институциите и др. - дебат за основните норми и институции. 

Последното ниво касае определени законопроекти и конкретни политически решения и 

се отнася до операционните цели и инструменти на публичната политика. Основният 

аргумент на авторите е, че "където има благоприятни условия за програмен тип 

конкуренция, ние трябва да намерим сравнително силна връзка между абстрактните 

идеологически знаци и програмните политически ангажименти на средно ниво, в 

системата от ценности политиците"   (Китшелт, et. al, 1999, p. 137). 

След прилагането на своя модел те заключват, че в България се наблюдава висока степен 

на дифузия на партиите по отношение на второто ниво от процеса на програмна 

консолидация. Това означава, че  дори да се позовават на ясно разграничение "между 

широките социално-икономически програмни алтернативи, когато се наложи те да се 

прехвърлят на ниво конкретни политически програми, тези разлики стават по-размити" 

(Китшелт, et. al, 1999, стр. 172). Въпреки това заключение, авторите посочват, че 

съществува висока степен на поляризация по отношение на проблема на декомунизация, 

което го прави един от основните за системата. Въпреки, че изследването е проведено 

през 1994 и поради това политическата криза и последващото управление на ОДС не са 

отразени в анализа към него, реално логиката на функциониране на системата остава 

непроменена. Противопоставянето между партията наследник на комунистическата 

партия - БСП и антикомунистическата коалиция СДС, продължава да доминира модела на 

политическо състезание, забавяйки инвестирането в решаване на задачите свързани с 

второто ниво на програмно развитие. С голяма степен на достоверност можем да 

предвидим, че тази ситуация би се възпроизвела на изборите през 2001, запазвайки 

логиката на функциониране на политическата система без появата на НДСВ. 
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Разбиването на този модел от електоралната победа на НДСВ, както и факторите 

повлияли за налагането на харизматичния модел лидерство в българската политика, 

трайно разбиват възможността за намиране на идеологическа връзка между различните 

нива на абстракция в програмното развитие на българската партийна система. 

Идентифицирането на политическите партии с поредица от харизматични лидери води до 

трайно изместване на фокуса от инвестиране в програмно развитие и колективни стимули 

(идентичност), към разпределение на селективни стимули - политически позиции, 

държавни позиции и публични средства, създавайки клиентелистки мрежи и неясна 

свързаност между икономически и политически интереси.  

Ставайки зависими от личната воля на харизматичните си лидери политическите партии в 

България трайно спират да изпълняват няколко от своите основни функции, най-важните 

от които да агрегират и артикулират интереси по публичен и отчетен начин, така че да се 

създават различими политически алтернативи и партийни програми. В следствие на това 

волята на лидера, зависима от неговата лична стратегия за политическо оцеляване, 

разрушава политическата предвидимост и стабилност на управленските процеси като 

цяло. Същевременно липсата на ясни критерии за рекрутиране на партийните елити - 

друга ключова функция на политическите партии, извън личната преданост и 

идентификация с лидера, води до посредственост и липса на организационна лоялност, 

създавайки трайни нагласи в обществото срещу качествата на политическите елити, 

феномен отбелязан и от Гюров и Занкина (2013).  

Позволявайки на гражданите да участват ефективно в политическите процеси, партиите 

подкрепят убеждението, че всеки един има личен интерес в запазването на политическия 

режим, повишавайки легитимността на демократичните процеси (Гюнтер и Даймънт, 

2001). Намаляващите очаквания на избирателите към политическите партии обаче, 

съчетани с процес на нарастващо разочарование от политическия процес, проваля 

именно таза важна функция на политическите партии - интеграционната, превръщайки 

харизматичният модел на политика в основен проблем на демократичната система в 

България.  
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Abstract   

This paper is inspired by arguments questioning the sustainability of the dichotomy values – 

interests as two conflicting drivers of foreign policy. We support the view that the dichotomy is 

oversimplified and the two concepts could be reconciled. We suggest that this could be done by 

adopting some assumptions of pragmatism and, more specifically, pragmatic idealism as 

elaborated by Nicholas Rescher. These philosophies are used as a lens to examine the 2016 

Global Strategy of the European Union. We extract some key features of both pragmatism and 

pragmatic idealism: the stress on the importance of knowledge and practice, the reliance on 

values as means of arbitration about what is appropriate, the need to pursue the best possible 

course of action despite the uncertainty of the situation, and the idea that values and interests 

are reconcilable. These features are applied to do a discourse analysis of the text of the EUGS. 
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Резюме  

 

Тази статия е вдъхновена от аргументите, поставящи под съмнение устойчивостта 

на дихотомията ценности-интереси като противоположни движещи сили на 

външната политика. Подкрепяме мнението, че тази дихотомия е твърде опростена и 

двете концепции могат да бъдат съгласувани. Твърдим, че това е възможно чрез 

възприемане на някои предположения на прагматизма и, по-конкретно, на 

прагматичния идеализъм на Никълъс Решер. Тук използваме тези философии като 

призма, през която разглеждаме Глобалната стратегия на Европейския съюз от 2016 

г. Извличаме някои ключови черти, както на прагматизма, така и на прагматичния 

идеализъм: фокуса върху познанието и практиката, разбирането на ценностите като 

индикатор за уместност, необходимостта от предприемането на възможно най-

доброто действие, въпреки несигурността, в която вземаме решения, както и идеята, 

че ценностите и интересите са съвместими. Тези елементи се използват за 

дискурсивен анализ на текста на Глобалната стратегия. 

 

Introduction36  

For a long time, there have been discussions about the normative elements of the foreign 

policy of the European Union (EU).37 Unquestionably, Ian Manners’ concept of normative 

power Europe has been one of the most enduring visualisations of the EU in the past decade. 

The months leading up to the presentation of the Global Strategy for the European Union’s 

Foreign And Security Policy (EUGS) saw an intensification of debates whether the EU should 

continue to rely on soft power and whether it should focus on interests rather than values.  

Among other things, the Global Strategy is an attempt to bring values and interests closer 

together, for the sake of both policy-making and policy analysis. Our study supports the view 

                                                           
36

 An earlier version of this paper entitled “Values and Interests: What Lies Ahead for the European Union?” was 

presented at: XXX Convention of the Italian Political Science Association, Milan, Italy in September 2016.  
37

 In this paper, EU and European Union will be used interchangeably with Europe and European. Any exceptions 

will be specifically indicated as such.  
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that the dichotomy between values and interests oversimplifies the relation between the two, 

thus distracting us from opportunities for their reconciliation. We further argue that achieving 

such reconciliation and allowing it to influence the foreign policy of the EU appears to be more 

plausible if we examine the EUGS through the lens of the philosophical tradition of pragmatism. 

More concretely, we offer a reading of the document, inspired and informed by pragmatic 

idealism as elaborated by Nicholas Rescher, especially in the three volumes of his work A 

System of Pragmatic Idealism. The main question we pose is: How can we employ pragmatic 

idealism to analyse and reflect on the formulation of the EUGS, especially in relation to the 

classic value-interests dichotomy? We believe that pragmatic idealism proposes a philosophical 

path towards reconciliation of interests and values, which is transferable to practice. In this 

sense, the paper aims at contributing to a broader debate about values and interests in 

international relations and EU studies.   

To do the proposed reading of the EUGS, we use discourse analysis. This type of textual analysis 

is especially suitable as an interpretative methodology to uncover meaning and meaning 

construction. Discourse is to be seen as a medium for the dissemination of new ideas and the 

introduction of new practices. The EUGS is part of the overall discourse on European foreign 

and security policy and has the potential to contribute not only to our understanding of this 

policy, but also to its actual formulation and implementation. Thus, we study the EUGS by 

looking for meanings, patterns and messages related to the nexus between interests and values 

and, more broadly, to the characteristics of EU’s role in the world.     

The paper starts with a discussion of pragmatism and its usefulness for the study of 

international relations and foreign policy analysis. This is followed by an outline of the main 

features of Rescher’s system of pragmatic idealism. Other notable references to this philosophy 

are also discussed. We proceed with a textual analysis of the 2016 EUGS. Our analysis 

concentrates on key concepts and themes elaborated in the EUGS, which we find to be related 

to the key features of pragmatic idealism. We conclude with a summary of our findings, outline 

of research limitations and suggestions for further research.   
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On Pragmatism and Social Constructivism  

Two things about the EU Global Strategy stand out immediately after an initial careful reading. 

The first one is its length of almost 60 pages, which could be seen as a sign of the authors’ 

pursuit of depth and extensiveness. The second notable thing is the fact that the EUGS puts out 

several new concepts and ideas: strategic autonomy, resilience, and the gluing of hard and soft 

power. One of the introduced key elements is principled pragmatism (EEAS 2016: 03). It is 

expected to guide future external action, ensuring that the EU will not steer away from its belief 

system, but at the same time will resolve problems with a ‘clear mind’, driven by rational and 

practical considerations. But before exploring principled pragmatism in greater depth, we need 

to start with a discussion of pragmatism, one of the most influential North American 

philosophical traditions.   

In a recent collection of essays, Harry Bauer and Elisabetta Brighi (2009a: 2) point out three 

contributions of pragmatism to the analysis and practice of international relations, the first one 

being the alternative it offers to some constructivist propositions due to its exclusive interest in 

practice. The second lies in its fruitful inclination for interdisciplinarity, imagination and 

creativity, while the third contribution is connected to its ability to “remind IR of its forgotten 

political, ethical and normative vocation” and bridge “the gap between the worlds of IR 

intellectuals and the global political community” (Ibid.). We daresay that the last contribution is 

especially important in today’s highly interconnected but also insecure world. Several recent 

events (such as BREXIT, for instance) have shown how essential it is to decrease the rifts not 

only between society and elites but also between these two and the scholarly community.  

 ‘Fathers’ of the philosophical tradition of pragmatism are considered Charles Sanders Peirce, 

William James, John Dewey and to some extent George Herbert Mead. However, its roots go 

back to the ideas of Immanuel Kant, Georg Hegel and John Stuart Mill, among оthers38. Two 

main interests of pragmatism stand out immediately – the interest in knowledge and the 

interest in practice. Pragmatists are concerned with “what kinds of knowledge are worth 

                                                           
38

 For a recent and detailed account of the philosophical tradition of pragmatism, see Bacon, M. Pragmatism: An 

Introduction. Cambridge and Malden: Polity Press, 2012.  
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pursuing, in what manner, and with what aims” (Katzenstein and Sil 2008: 113). The acquisition 

of knowledge, however, does not just occur. We come to know things as we actively engage 

with the world around us. When we encounter a problem, we devise solutions, at the end 

choosing one of them. Later on, we might regret taking this direction, but even so, we have 

acquired new knowledge in the course of this process. Knowledge also provides the necessary 

insight for studying practice. Practice, accordingly, should be understood as an actual 

performance of activities, as the application of knowledge and ideas. As such, it should be 

distinguished from practices as actions whose regular repetition has turned them into habits. A 

major pragmatist stance is that “the meaning of a proposition is to be found in the practical 

consequences of accepting it, and that unpractical ideas are to be rejected” (IEP no date). The 

reliance on accumulated knowledge and the significance of practical experience are the two 

pillars of pragmatism, as understood by us for the purpose of this study.  

Pragmatism faded from significance after the two World Wars, but is now seeing a revival. 

Some of its insights are especially useful when applying a constructivist approach to analysing 

international relations. Many constructivists believe that the behavior of different actors is 

driven not only by material concerns but also by ideational ones like norms and values 

(Finnemore and Sikkink, 2001; Reus-Smith, 2005; Lynch & Klotz 2007). They are also interested 

in discourse and language, which actors use to disseminate their values. This is well-exemplified 

by Thomas Risse-Kappen’s seminal observation that “ideas do not float freely” (1994).  

Scholars identify possible crossing points for future cooperation between pragmatism and 

social constructivism. For example, Gould and Onuf (2009: 26) observe that “some 

constructivists are beginning to realize they have been pragmatists all along – if by pragmatism 

we mean an anti-formalist sensibility emphasizing complexity, intersubjectivity and contingency 

in social relations”. Peter M. Haas and Ernst B. Haas (2009: 103) talk about pragmatic 

constructivism which “seeks to locate ideas about politics and the world within the social 

conditions from which they emerge, or are constructed”. Furthermore, the constructivist view 

of discourse as a transmitter of ideas and a builder of knowledge is linked to the pragmatist 

concentration on knowledge acquisition and development. Actors’ identities are largely 

influenced by the nature and amount of knowledge they have accumulated. Therefore, the 
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study of the ways in which actors store and employ knowledge is another crossing point of 

pragmatism and constructivism. As Alexander Wendt (1995: 74) asserts, “Ideas always matter, 

since power and interest do not have effects apart from the shared knowledge that constitutes 

them as such”. These are only some suggested fields of collaboration between pragmatists and 

constructivists; many more could eventually be established. We know turn to presenting a 

specific perspective at the values-interests dichotomy, informed by Nicholas Rescher’s account 

of pragmatism.   

 

Pragmatic Idealism and Principled Pragmatism  

Within the rich universe of Rescher’s pragmatic idealism, we are especially interested in the 

role he ascribes to reason and knowledge, the place he assigns to values and ideals and the way 

he negates relativism. Reason and knowledge are crucial to uncovering and coming to terms 

with our place in the world. According to Rescher (1994: 385), “Rationality consists in the 

intelligent pursuit of appropriate objectives.” He points out that rationality does not have a 

cognitive dimension only, but also practical and evaluative one (Ibid.), connected respectively 

to practice and values. In fact, this trinity of reasoning is directly reflected in the statement 

above. Rescher (1993: 14) explains that ‘“intelligent” bespeaks knowledge, “pursuit” indicates 

action, and “appropriate ends calls for evaluation”.  Our rational behaviour and overall 

existence is reflected in the way we act, assisted by the things we know and encouraged by how 

we feel about things.  

Rescher (1994: 378) asserts that values “provide us with guidance for the management of our 

lives in all of its practical dimensions, as there is “nothing false or fictitious” about them; in fact 

“(t)heir pursuit is something that can be perfectly real – and eminently productive.” Values are 

essential to an individual’s being because of their place in deliberation process. Without the 

guiding light of values, one would not know if the goals one is pursuing are appropriate or not. 

Appropriateness is a key notion for Rescher and it helps him make an interesting connection 

between values and interests. After reiterating that we cannot make a choice without resorting 

to evaluative reason to “appraise the values of our practical options”, he concludes that “values 



ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, БР.3 - 2017 

 

 
 

 
      105 

 
  

that impede the realization of a person’s best interest are clearly inappropriate” (Rescher 1993: 

51). This brings us back to the difficult question – which comes first, values or interests? And is 

there tension between them?  

In one of his articles, Rescher (1967: 132) rightly notes that “value-imputations have a double 

aspect: both verbal and behavioral”.  It will be believable and proven that an actor adheres to a 

given value only if the actor speaks or acts in a way consistent with the value. Rescher also 

warns that we should not mistake values for goals and preferences, although “the goals one 

adopts or the preferences one has are reflections of – and indicators for – one’s values” (Ibid. 

133). Then, making a reference to an argument about personal traits and goals, he hints at the 

possibility that values affect the choice of ways to pursue a goal even more than the setting of 

the goal itself. But how can we determine which acts are appropriate in light of a specific value?  

We believe at least part of the answer lies in a point he makes in an essay entitled Practical 

Reasoning and Values. There, Rescher (1966: 121) adopts Aristotle’s idea of practical reasoning, 

namely the “reasoning involved in rational deliberation leading up to and providing the 

reasoned grounds for acting”. Values are the “means of arbitration” to choose between 

incompatible alternatives, as these alternatives, importantly, might not be so much “abstractly 

incompatible” but rather “circumstantially incompatible in the face of finite resources of time, 

money, etc.” (Ibid 135). The strength the value holds for an actor and the priority the actor 

ascribes to it, will help the actor decide whether to act consistently with the value, when 

pursuing a goal. However, the actor should never isolate a decision from the circumstances in 

which a decision is taken and the respective limitations.  

Thus, we reach a central element of pragmatism in general, stressed also by Rescher. This is the 

idea of making the most of the situation you are in, trying to achieve the best you can. 

Discussing the applicability of pragmatism to IR, Kratochwil (2009: 16) notes that its focus on 

practice rests on the realization that in reality we cannot postpone making decisions until we 

know everything – we are always pressured by circumstances. Related to this is to foster the 

ability to never give up despite uncertainties and insecurities (Ibid. 20). A key pragmatist 

message is that our attempt at practice may turn out to be very much unsuccessful (Bauer and 
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Brighi 2009b: 166). Both at cognitive and moral levels, actors should accept that “perfection is 

unattainable”, therefore they must do the best they can with the tools they have at their 

disposal (Rescher 1994: 383). However, does not mean perfection is impossible? Rescher (Ibid. 

384) asserts: “the fact that perfection is unattainable does nothing to countervail against the no 

less real fact that improvement is realizable – that progress is possible”. Importantly, the 

determination to strive for the unattainable perfection comes from our ideals, which “urge us 

to do the best we can” (Ibid. 390). It is this significance of ideals that drives Rescher to 

formulate the tradition of pragmatic idealism.  

Rescher’s contentions are deeply philosophical in nature and relate to an individual’s quest for 

knowledge and choice of action. However, we argue that his key assertions could be useful to 

study how political actors conceive of their role in the world and their actions. Of help in this 

regard could be pragmatic idealism as conceptualized by scholars when they discuss a polity’s 

behaviour. For example, Costas Melakopides (1998) uses it to describe the Canadian foreign 

policy in the period 1945-1995. According to him, the idealist dimension signifies that the 

“makers and practitioners” of Canadian foreign policy endorsed “a set of interests conditioned 

by humane values” like respect for human rights, justice, cooperation among others 

(Melakopides, 1998, p. 10). The pragmatic element has “shaped the character of these values 

and their harmonization with Canada’s special interests”; it essentially embodies a “flexible, 

adaptable, and workable” pursuit of interests (Ibid.) More recently, Sven Biscop (2016a:5) 

discussed pragmatic idealism as a principle that could inspire the EUGS by balancing between 

EU’s idealism and the need to pragmatically adapt it, in order to meet geopolitical challenges.39 

Elsewhere, Biscop (2016b:1) argued that an “activist strategy of pragmatic idealism” could be a 

middle way between “dreamy idealism and unprincipled pragmatism”. Ben Tonra (2015) argues 

that this middle way is “a tough triangulation for a polity such as the EU”, but an intelligent 

global strategy would be a good start towards its realisation”. According to Tonra, the future EU 

                                                           
39

Another recent contribution of Sven Biscop is also devoted to this topic:  Biscop, S. “Foreign Policy and the 

Pragmatic Idealist Approach to Values and Interests”. In Good Governance Based on a Common Bedrock of Values 

- Providing Stability in Times of Crisis?, edited by A. Balthasar and Klemens H. Fischer, Proceedings of the 

Conference on European Democracy 2015. However, the article was not available to the author during the writing of 

this paper.     
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strategy should be above all consistent with values, while “(i)nterests can be traded off one 

against the other; they can evolve as the material context in which they exist changes” (Ibid).  

It is not our intention here to discuss in depth similarities and differences between the separate 

‘uses’ of pragmatic idealism. As the discussion above demonstrated, scholars rely on it in their 

efforts to eliminate the opposition between values and interests. The last two sub-chapters 

were intended above all to provide the conceptual basis of our analysis. We extracted some key 

features of both pragmatism and pragmatic idealism: the stress on the importance of 

knowledge and practice, the reliance on values as means of arbitration about what is 

appropriate, the need to pursue the best possible course of action despite the uncertainty of 

the situation, and the idea that values and interests are reconcilable – in both theory and 

practice. Since the analysis concerns values and interests of the European Union, we need to 

define the two terms. Following Rescher, we understand values as beacons towards what is 

appropriate and interests as the quintessence of what is best to a political actor. In the next 

section, we rely on these features to facilitate the performed discourse analysis of the EUGS.  

 

The 2016 European Union Global Strategy  

The EUGS was a much expected document. For some time, it has been clear that the EU needed 

a new, detailed and action-oriented strategy to help it deal with global complexities. To 

pinpoint the EUGS contribution to the notion of EU external action, we need to say a few words 

about its predecessor, the 2003 European Security Strategy (ESS). In comparison to EUGS, the 

ESS is much more concise and rather descriptive in nature. More importantly, and considering 

our topic, the latter is vaguer on the concrete actions the EU could undertake.  

While the ESS mentions the interests of the EU often, a partial attempt to connect them to 

values is made only once. The ESS states: “We need both to think globally and to act locally. To 

defend its security and to promote its values, the EU has three strategic objectives”, identified 

as addressing threats, building security in the neighbourhood and an international order based 

on effective multilateralism (Council of the EU 2003: 6). The text also does not go into detail 

about which interests hold prevalence. The following are identified as priorities: fighting climate 
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change, completion of the Doha Round, the resolution of the Arab/Israeli conflict and the 

strengthening of the United Nations (Ibid. 7-9). The specifics of possible courses of action are 

rather scarce. Importantly however, the ESS acknowledges that the EU has to be more active 

and more coherent. Despite its more descriptive and general nature, its importance has to be 

recognized. It was the optimal strategy document possible at that point in time. The EU still had 

15 members and the pillar system, and was a relatively young global player.  

The EUGS, however, has built up on the promises of the ESS and tried to fill some of its voids. As 

a result, we have a document, much more concrete about the state of international affairs and 

the recommended course of European action. It also takes key and encouraging steps for 

reconciling values and interests and outlining a more proactive global role for the EU. On the 

basis of our conceptual framework, we identified the following themes: the significance of EU’s 

accumulated knowledge and experience, the attempt to bring together values and interests and 

prioritize among them, a crystallization of EU’s role, as well as the introduction of several 

notable concepts. These themes should not be regarded as strictly separated but rather as 

overlapping parts of a larger whole.  

From the very beginning, the EUGS (2006: 03)40 tries to be straightforward: “We know what our 

principles, our interests and our priorities are.” Principles, interests and priorities are a trinity, 

where neither of the three is adequate and full without the other two. Even more remarkable 

in this sentence, however, is the phrase ‘we know’. It reflects the worth of realization of 

priorities, as any insecurity about those makes decision-making extremely problematic. It also 

stresses the need for clarity of interests and principles, as the phrases ‘clear principles’, ‘shared 

interests’ and ‘common interests’ appear at crucial points in the document (p. 4, 8, 9). The 

importance of practical experience and its analysis is demonstrated through the call for a case-

by-case approach to key issues. Thus, the “practical and principled” peacebuilding will involve 

case by case engagement (p. 28). The same approach will be applied to ascribe “practical 

meaning’” to certain guiding European principles (p. 39). When joined by the intended 

                                                           
40

 From here until the end of this section and in relation to EUGS only, quotations are referenced only with a number 

in brackets, indicating the page number. This is done in order to avoid the repetition of the source – the EUGS.  
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“practical cooperation” (p. 34) and “balanced engagement” (p. 34), these draw a picture of an 

EU that seeks to combine practice and principle regularly, but also flexibly.  

As the text advances, the significance of greater knowledge is stressed repeatedly. For instance, 

when discussing the need to adapt EU to today’s unpredictable world, the document calls for 

“investment in the knowledge base underpinning our external action” (p. 46). The EUGS 

repeatedly emphasizes how crucial it is to have a credible EU that uses the instruments at hand 

reasonably and coherently. Achieving credibility would be difficult, if a clear understanding of 

who one is and what one wants is lacking. Obtaining deeper knowledge is also made easier by 

resorting to diverse and multiple channels of information and resources. At a certain point, the 

EUGS talks about the future development of “more creative approaches to diplomacy” (p. 31). 

Elsewhere (p. 48), the Global Strategy rightly points out that fulfilment of interests will be made 

easy by the fact that “the pool of talent available to us is unrivalled. To make the most of this, 

we will invest in people, particularly those on the ground.” This reminds of Rescher’s suggestion 

to always seek the most intelligent means to do the best. The deepening reliance of Europe on 

wisdom accompanied by skill is clearly embodied in the idea of “harnessing knowledge and 

creativity in our system” (p. 49). The EU should not only possess foreign policy instruments, but 

also enhance these constantly and learn how to combine them to achieve the best results.    

The art of harnessing requires serious understanding and sound assessment of the 

circumstances behind a problematic situation. To a large extent, this understanding is grounded 

in knowledge and experience, accumulated through practice. The assessment of the situation 

and the choice of actions are also contingent upon the actor’s values and interests. The EUGS 

outlines a new approach to reconciling these two and names it ‘principled pragmatism’. Our 

analysis shows that principled pragmatism has points of contact with the philosophical 

traditions of pragmatism and pragmatic idealism.  

The Global Strategy is more confident than ESS in building both a cognitive and a practical 

bridge between values and interests. This is best exemplified by the following statement: 

“Our interests and values go hand in hand. We have an interest in promoting our values in the 

world. At the same time, our fundamental values are embedded in our interests. Peace and 
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security, prosperity, democracy and a rules-based global order are the vital interests 

underpinning our external action.” (p. 13)    

The meaning of these words is expanded in the following page. The internal security of the 

Union necessitates “a parallel interest in peace in our neighbouring and surrounding regions” 

which “implies a broader interest in preventing conflict, promoting human security” (p. 14). The 

application of the human security framework emerges as a preferred course of action both 

because the EU cherishes human rights as value and because it recognizes the interest in having 

stable neighbours that respect the well-being of their citizens. We believe that the effort to 

unify values and interests is most visible in a section devoted to Africa. There, we find the 

statement: “we will invest in African peace and development as an investment in our own 

security and prosperity” (p. 38). In Africa, the multifaceted problems require careful planning 

and multi-sided solutions.  These problems should be resolved not only because peace, human 

rights and rule of law are at the heart of EU’s creed, but also because their resolution is in EU’s 

best interest.  

Values and interests emerge from the EUGS as inseparable and a twofold relationship clearly 

arises between them. The idea takes shape that it is impossible to have an interest, detached 

from a corresponding fundamental value, which it is deeply rooted in. The phrase ‘vital 

interests’ should be noted, as it appears numerous times, often in combination with the word 

‘shared’. Its use presupposes that there are interests upon which the very survival of the EU is 

contingent. Democracy, prosperity, security, peace and the rules-based order are both essential 

interests and fundamental values.     

Moving on, we see priorities joining values and interests in the tripartite foundation upon which 

future actions are conceived. As the EUGS states, “We will navigate this difficult, more 

connected, contested and complex world guided by our shared interests, principles and 

priorities” (p. 07). Most notably, an entire section of the text is entitled “The Priorities of our 

External Action” (p. 09). Apart from this straightforward declaration of main concerns, the need 

to prioritize is strongly connected to EU’s desire to achieve flexibility of thought and action. The 

push towards flexibility is most obvious in the many ambitious characteristics of the future EU 
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approach. Throughout the text, we come across the integrated, comprehensive, multi-

dimensional, multi-phased, multi-level and multi-lateral approach to conflicts and crises. The 

inclusion of so many variables in the crisis-solving equation and the reiteration of the word 

‘multi’ indicate a demand for not only more creativity but also better prioritizing. This argument 

is strongly supported by the wish to “think creatively about deepening tailor-made partnerships 

further” (p. 25). The future partnerships of the EU should not follow a one-size-fits-all approach. 

They require serious analysis of the specific circumstances and the identities of actors involved.  

The fact that perfection is impossible and that solutions to some problems might come slowly is 

also touched upon. When talking about support for civil society, the document states the 

inevitable: “Positive change can only be home-grown, and may take years to materialize” (p. 

27). Further on, it stresses the need for “(l)ong-term work on pre-emptive peace, resilience and 

human rights” (p. 51). Most of the problems in the world today cannot and do not have an easy 

resolution. But this does not equal abandoning an international quest for solutions. Another 

important point is made with regard to regional organizations. The EUGS ensures that “Where 

possible and when in line with our interests, the EU will support regional organisations” (p. 32). 

It is plain and simple – the EU will not offer support at any cost or because it believes in the 

success of regionalism. It is the interests that have the last call.  

However, values also determine future EU relations with peers. This could have something to 

do with EU’s identity. The summary of the EUGS contains the phrase ‘existential crisis’ to 

describe the external and internal magnitude of the problems the Union is facing (p. 07). At two 

occasions, the summary stresses the importance of a ‘true union’, which citizens deserve – the 

sole provider of “security, prosperity and democracy” (p. 08 and 11). Europe’s future role 

begins to take shape: it should preserve, if not deepen, its unity and be prepared to oppose 

forces seeking to divide it. One part of this role’s realization is to ensure the resilience of EU 

democracies, namely to “live up to the values that have inspired its creation and development” 

(p. 15). The choice of the verb ‘live up’ indicates the need to go back to the roots of European 

identity and to act in accordance with the principles the EU was created to protect in the first 

place. Furthermore, the EUGS states that “Remaining true to our values is a matter of law as 

well as of ethics and identity” (p. 25). Here, the link between values and identity is the purest – 
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the EU and its Member States should follow a specific course of action not so much because 

international law or the Acquis so command, but rather because this course of action embodies 

what the EU is. And a key component of Europe’s future role is directly given: the Union will be 

“an agenda-shaper, a connector, coordinator and facilitator within a networked web of players” 

(p. 43).  

This last-quoted paragraph also refers to EU’s wish to ‘lead by example’. This is especially 

desirable when it comes to EU’s involvement in global governance (p. 43), climate change and 

sustainable development (p. 40). Another element of EU’s future intended role in the world, 

therefore, is its eagerness to lead, especially on matters requiring multilateral cooperation. 

However, the ability to lead is conditional upon EU’s credibility, the focus on which is a EUGS 

leitmotif. Promisingly, the strategy lists the components of credibility: unity, many 

achievements, enduring power of attraction, effectiveness and consistency of policies and 

adherence to values (p. 44). This definition embodies the searched for combination of 

pragmatic and idealistic considerations. Effectiveness, consistence, and especially achievements 

carry a practical connotation, while unity and adherence to values are ideational in essence. 

The choice of ‘power of attraction’ as a figure of speech is noteworthy. On one hand, the most 

common meaning of the word ‘power’ is associated with material might and almost physical 

superiority. The more intangible notion of ‘attraction’ on the other hand, reminds of EU’s long-

accumulated reservoir of soft power, further underlined by the use of the adjective ‘enduring’.     

Several times the authors of the EUGS are forthright about the desired symbiosis of pragmatism 

and idealism. As an overture to principled pragmatism’s introduction, we find out that the 

guiding principles result from both “a realistic assessment of the current strategic environment” 

and “an idealistic aspiration to advance a better world” (p. 08). This ambition is reproduced in 

another powerful call: the EU should find the “way between the Scylla of isolationism and the 

Charybdis of rash interventionism” (p. 16). This section summons the image of the United 

States of America (USA), which has often been accused of succumbing to either isolationism or 

interventionism. The EUGS warns that the EU should learn how to skilfully navigate in 

dangerous international waters. The part devoted to security and defence points out that peace 

and security depend on the presence of an “appropriate level of ambition and strategic 
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autonomy” in the EU (p. 19). Key here is the word ‘appropriate’, which reminds of the 

importance that appropriateness carries for Rescher. It is crucial for political actors to know 

both the limits and the opportunities that their abilities present.  

Probably the strongest and much expected message is contained in the sentence: “We must 

now swiftly translate this vision into action” (p. 51). This sentence resembles a direct reply to a 

common critique the EU is subject to – that it uses words dexterously but often fails to put 

them to practice. The transformation of strong messages into consistent policies remains one of 

the greatest challenges before the EU, more so in the wake of the EUGS. Now that Europe has 

such a detailed, ambitious and comprehensive document, it is even more obliged to act upon it 

than before. Failing to do so will intensify and deepen accusations of double standards and 

vagueness.       

 

Conclusion   

Our broader goal here was to demonstrate the transferability of certain assumptions of 

pragmatism and pragmatic idealism to the study of international relations and foreign policy 

analysis. More specifically, this was done by examining the 2016 EUGS through the lens of 

pragmatism and, above all, pragmatic idealism as elaborated by Nicholas Rescher.  

Our study began by examining the frequently discussed dichotomy between values and 

interests. We argued that the dichotomy is oversimplified and that the two concepts could be 

reconciled. Starting from there, we asked how we can employ pragmatic idealism to analyze 

and reflect on the formulation of the EUGS. The conceptual basis of our analysis was informed 

by pragmatism and its points of contact with the constructivist approach to international 

relations, and pragmatic idealism. This involved examining several different ‘uses’ of pragmatic 

idealism – Rescher’s philosophical one and the policy-oriented ones of Melakopides, Biscop, 

and Tonra. Thus, we extracted some key features of both pragmatism and pragmatic idealism: 

the stress on the importance of knowledge and practice, the reliance on values as means of 

arbitration about what is appropriate, the need to pursue the best possible course of action 

despite the uncertainty of the situation, and the idea that values and interests are reconcilable. 
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These were consequently applied to do a discourse analysis of the text of the EUGS. Our 

analysis showed that the strategy’s principled pragmatism has points of contact with the 

philosophical traditions of pragmatism and pragmatic idealism. Through the lens of these 

traditions, we recognized that the EUGS calls for prioritization and creativity when bringing 

values and interests closer together, as well as for a more proactive EU that cherishes and 

smartly uses the knowledge and experience it has accumulated.   

Last but not least, we should consider the limits of this study and, respectively, several 

directions in which future research could develop. First, here we talk about the EU as a whole, 

as one single actor. However, it might be useful to investigate differences in interest 

formulation and value articulation among separate EU institutions. Furthermore, we do not 

consider the personality and leadership traits of individual leaders. This could offer more 

valuable insight when examining pragmatism-influenced decisions.     

The points where pragmatism and constructivism touch bases also need more exploration. For 

instance, pragmatism and pragmatic idealism might open new perspectives to constructivists 

who study language and speech acts. The way actors verbalize and communicate values might 

be an indication of how they prioritize among them. This, in turn, could give us information 

about how likely it is for these actors to be influenced by a given value when deciding on a 

specific action.  

At the end, we return to an important message of Rescher’s pragmatic idealism: the pragmatic 

and reasonable assessment of the circumstances that influence an actor’s decision does not 

mean disavowal of ideals. While perfection might be impossible outside the philosophical 

realm, the striving towards improvement is natural for any actor, well-aware of priorities and 

interests. An adequate level of awareness is not possible without two components of 

importance to pragmatists – knowledge and practice. It is through these that the actor 

crystallizes a self-conception and a conception of others in any given situation, as well as in the 

world in general. Knowledge-gathering is essential to self-understanding, while practice is 

essential to progress. The EUGS promises more in terms of concrete actions and specific 

priorities. However, it does not leave behind – at least on paper – the values and ideals that lie 
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at the heart of the EU. Now it is up to the EU to forge a stronger bond between values and 

interest and put into practice the arsenal of knowledge it possesses. 
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Елица Узунова 

ДЕФИЦИТ НА ДЕМОКРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪЩЕСТВУВА ЛИ 
НАИСТИНА? 
 

Въпросът за така наречения демократичен дефицит изразен с липсата на легитимност и 

отчетност на институциите на Европейския съюз е един от най-интересните и комплексни 

проблеми на общоевропейско ниво. В същото време е и едно от най-сложните 

предизвикателства пред които е изправен Съюзът в началото на 21ви век, въпреки  

продължаващото несъгласие относно неговото съществуване.41 

От началото на последното десетилетие все по-често като пример за липсата на 

демокрация в ЕС се посочва нарастващото разстояние между средния европейски 

гражданин и институциите където реално се вземат решенията.  Подобно твърдение е 

валидно и в контекста на политическото представителство на национално ниво в 

държавите членки, което от своя страна е проблем имайки предвид, че ЕС се ръководи от 

принципа на представителната демокрация. Дефицитът на демокрация в ЕС най-общо 

може да се сведе до липсата на отчетност, отговорност и прозрачност при взимането на 

решения. Принципът на Монтескьо за разделение на властите не може да се приложи 

към модела на управление в ЕС, там за разлика от държавите-членки, няма класическо 

разделение на правомощията на изпълнителна , законодателна и съдебна власт, въпреки 

че той се упражнява във всяка държава по различни, но все пак сходни начини. Трябва 

обаче да се помни, че Европейският съюз не е държава и правилата, на които се основава 

неговата институционална система, не трябва да бъдат идентични като тези на нейните 

членове. 

Требва да се подчертае, че понятието демократичен дефицит в светлината на 

Европейския съюз е неточно и представя опростена версия на този въпрос. В контекста на 

международна организация като ЕС по-правилният термин би бил дефицит на 

                                                           
41
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легитимност, при който законността се разбира като оправомощаване на институциите на 

ЕС,  чрез избрани от гражданите на държавите-членки политически представители, които  

да действат в тяхната рамка.  Влизането в сила на Договора от Лисабон  е скорошен опит 

за решаване на този проблем. Съгласно член 10 от Договора за Европейския съюз, ЕС се 

основава на представителна демокрация, пряка (гражданите са пряко представени на 

равнището на Съюза в Европейския парламент) и косвени (в Европейския съвет от техните 

правителства или сами демократично отговорни или на техните национални парламенти). 

Трябва да се признае, че разпоредбите на Договора от Лисабон са се изменили много в 

сферата на функционирането на Европейския съюз, но въпросът за демократичния 

дефицит продължава да съществува. Появата на потенциален дефицит е най-видима в 

областите, засягащи правомощията на институциите на ЕС и отношенията между тях. 

Гласуването в Съвета, изборите за Европейски парламент, отношенията между ЕС и 

националните парламенти на държавите-членки и правилата на функционирането на 

определени институции. 

В Европейския съюз законодателната власт не се намира в ръцете на един орган, а се 

разделя между няколко институции и длъжности. Преди влизането в сила на 

разпоредбите на Договора от Лисабон, най-важният орган по този въпрос е Съветът на 

Европейския съюз, а Европейският парламент, чиито членове са избрани на преки избори, 

имат по-слаба позиция, отколкото колегите си от държавите-членки в Съвета. Подобно 

решение често е критикувано и посочвано като една от причините за демократичния 

дефицит на равнището ЕС. Тъй като ЕП не играе толкова голяма роля каквото има Съвета 

на ЕС, а значението му в процеса на либерализиране зависи главно от избраната 

законодателна процедура. 

Въпреки това трябва да се подчертае, че се запазва тенденцията в областта на 

нарастващия брой компетенции на Европейския парламент. Преди всичко ЕП има по-

голямо въздействие върху законодателната власт, особено в контекста на обикновената 

(процедурата по съвместно вземане на решение). Договорът от Лисабон дава 

равнопоставеност на Парламента със Съвета в годишната бюджетна процедура, която 

понастоящем е сходна с обикновената законодателна процедура. . ЕП разполага и със 
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силна политическа инициатива, което означава, че той може да поиска от Комисията да 

представи законодателни предложения на Съвета. Независимо от тази засилена роля в 

законодателните процедури, ЕП все още не разполага с възможности, които да бъдат по-

близки до тези на националните парламенти на държавите-членки и които ще доведат до 

създаването на закони без намеса от други институции. 

Договорът от Лисабон създаде две важни служби – Председател  на Европейския съвет и 

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност. Възможно е да се формулират няколко бележки по този въпрос, 

които ще засягат проблема с демократичния дефицит на ЕС или по-скоро дефицита на 

легитимност. Проблемът, свързан с поста на Председателя на Европейския съвет, е 

легитимността му да действа. Председателят на Европейския съвет има само непряка 

легитимност поради факта, че е избран от Съвета. Гражданите нямат никакво влияние 

върху избора на тази длъжност,  която може да бъде сравнена с държавен глава. В 

контекста на демократичния дефицит трябва да се подчертае, че правомощията на 

Председателя на Европейския съвет са предимно от организационен и представителен 

характер. Трябва да се отбележи, че в много държави-членки. където компетенциите на 

държавните глави са сходни, тази длъжност се избира и при непреки избори. 

Подобен е случаят с правното положение на Върховният представител на Европейския 

съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. За разлика от 

новосъздадената длъжност на президента на Европейския съвет, това не е ново, а е 

преоценка на вече съществуваща служба. След влизането в сила на Договора от Лисабон 

тази длъжност придобива важна роля в рамките на ЕС и следва да бъде разгледана, 

когато става дума за демократичния дефицит. 

Другият проблем е въпросът за гласуването в Съвета. Договорът от Лисабон премахна 

системата на претеглени гласове и следва просто правило на двойно мнозинство: 55 % от 

членовете на Съвета (75 %, ако предложението не идва от Комисията или от върховния 

представител), което включва най-малко шестнадесет членове (или 21 при липса на 

инициатива от страна на Комисията или на върховния представител) и представлява 
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държави най-малко 65 % от населението на Съюза. C други думи, както държавите-

членки, така и гражданите са свикнали с определен  праг42в гласуването на Съвета. От 

една страна, тази система опростява законодателния процес, но от друга страна, 

привилегирова малките и средните държави. Трябва да се подчертае, че тази промяна е 

двусмислена в светлината на демократичния дефицит, а не е стъпка към намаляване на 

дефицита. По-силна позиция на малките и средните държави е дадена от началото на 

съществуването на Общностите, за да се предотврати   доминирането на големите 

държави. Чия воля изразява Съветът тази  на държавите-членки или тази на своите 

граждани. 

Една от основните критики, че гласът на един гражданин от малка страна като България 

има тежестта на гласовете на няколко германски или френски граждани. Причината за 

това е съществуващата горна граница на броя на депутатите от една страна, която е 

пропорционална на броя на населението. 

Освен това, правилата на работа на ЕП са сравнително сложни и неразбираеми за 

повечето хора. Това е и една от основните причини за неразбирането на това, какво 

всъщност работят Евро-депутатите. Проблемът се основава на това, че за да се разбере в 

коя област и по какъв начин се вземат решенията, човек трябва да се запознае поотделно 

с различните политически сфери на работа. В зависимост от правилата за вземане на 

решения в отделните политически области се определят и правомощията и 

компетенциите на ЕП по даден въпрос – т.е. доколко парламентът е способен да се 

намесва, да дава становище или да взема решения по конкретен проблем от конкретна 

политическа сфера. 

Другият въпрос, свързан с въпроса за гласуването и демократичния дефицит, е са  

изборите за Европейски парламент. Най-честото обвинение относно легитимността на 

членовете на ЕП е че европейските граждани са запознати само с кандидатите от 

собствените им държави и не могат да гласуват за кандидат-депутат от друга държава-

членка на ЕС. Често депутатите в ЕП се избират поради програмата им за решаване на 
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националните въпроси, а не от подхода им към въпросите свързани с ЕС. Предизборните  

програми и свързаното с тях омаловажаване на националността засилват Евро-

скептицизма. А точно чрез тях би могъл  да се засили интереса към ЕП, както и степента на 

легитимност на парламентаризма в ЕС. 

Проблем с легитимността има в отношенията между институциите на Европейския съюз и 

националните парламенти на държавите-членки. Разпоредбите на Лисабонския договор 

засилиха и изтъкнаха ролята си във функционирането на ЕС чрез въвеждане на Протокол 

№1 като имплицитна част от Договора за ЕС. Съгласно формулировката, ролята на 

националните парламенти на равнището на Съюза е безпрецедентна. Тя трябва да се 

разглежда и като възможност за засилване на легитимността на ЕС и създаване на ново 

пространство в националните дебати за дискусии по теми свързани с интеграцията. 

Националните парламенти получиха постоянно право да получават информация и 

проекти на европейските законодателни актове. Също така те придобиха правомощия да 

наблюдават и прилагат принципа на субсидиарност. По силата на принципа на 

субсидиарност, в областите, които не попадат в неговата изключителна компетентност, 

Съюзът действа само в случай и доколкото целите на предвиденото действие не могат да 

бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, както на централно, така и на 

регионално и местно равнище, а поради обхвата или последиците от предвиденото 

действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза. Субсидиарната 

компетентност е заместваща компетентност на ЕС, която националните парламенти му 

предоставят за постигане на цели, които държавите- членки не могат да постигнат сами 

достатъчно ефективно. Това показва, че функцията на принципа е да не оправомощава ЕС 

да предприема действия, освен когато условията за това са изпълнени. Самият 

национален парламент е много по- близо до гражданите от Европейския парламент. 

Логично е да се дава възможност част от европейските въпроси и предложенията за 

приемане на актове да се решават на национално ниво, за да се ангажира в по- голяма 

степен вниманието на гражданите и да им бъде позволено чрез политическото 

представителство да участват в изграждането на европейската система. А що се отнася до 
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въпросите, които подлежат на решаване от ЕС, редно е да бъде предоставена възможност 

за упражняване на контрол от страна на парламента върху действията му.  

Засилване ролята на парламентите в дейността на ЕС показва  тенденции, свързани с 

постигането на засилено сътрудничество между националните парламенти, съществен 

напредък в това отношение е създадената IPEX, която предоставя онлайн информация за 

дейността на всеки един парламент в рамките на ЕС. Сътрудничеството е перспектива 

пред държавите- членки на Съюза, откриваща се и по повод на междупарламентарните 

срещи, които се осъществяват по конкретни теми, свързани с политиките на ЕС. 

Разширяването на правата на националните парламенти дефинира и консолидира тяхната 

позиция в процеса на европейска интеграция и води до съществено укрепване на 

демократичното легитимиране на Европейския съюз. 

Трудно е да се определи точно дали съществува демократичен дефицит в Европейския 

съюз и ако той съществува, колко е сериозен. Този проблем зависи от въпроса какво в 

действителност е  ЕС. Ако  Европейският съюз се разглежда като правна структура, която е 

насочена основно към свързване на хора и която има и подобен характер като този на 

държавите, демократичният дефицит може да бъде реален проблем за длъжностните 

лица на ЕС. Намаляването и ликвидирането на предполагаемия демократичен дефицит се 

разглежда като условие за развитието на Европейския съюз и за по-широко обществено 

приемане. Изглежда обаче, че същността на този проблем не е само в елиминирането му, 

а по-скоро в намирането на оптималното ниво на смесване на различни видове 

легитимност. Това би могло да бъде постигнато чрез постоянно разширяване на ролята на 

националните парламенти по въпроса, свързан с функционирането на ЕС или по-голям 

брой задачи, дадени на Европейския парламент, като например по-значително влияние 

върху назначаването на Комисията, които биха могли да увеличат участието на 

гражданите по въпросите от европейски характер. Въвеждането на единната избирателна 

система по време на изборите за Европейски парламент, европейските референдуми или 

обща европейски медия може да бъде решение за дефицита на демокрация. 
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 Дали дадена държава-членка има „дясно“ или „ляво“ правителство не е от основно 

значение в полза на избора на основни политики.  Казаното характеризира водената от  

ЕС политика като „политики, без политика“ която е напълно възможно да се превърне в 

доминиращо управление и в самите държави-членки - все по-затъваща представителна 

демокрация и неуспешно създаване демократично управление на равнище Европейски 

съюз. За някои, това развитие не представлява сериозен проблем. От тази гледна точка, 

европейското технократско управление е предпазна мярка срещу правителствената 

неефективност, а проверките и балансирането на ниво ЕС отменя тези задължения на 

национално равнище. Други, напротив, твърдят, че има несъответствие между взетите 

политически решения на равнище ЕС и тези на национално ниво, които работят на базата 

на национални избори. 

ЕС има нужда от силни и харизматични лидери, които да обединяват гражданите около 

европейската идея. Бъдещата демократична перспектива за Европейския съюз е неясна и 

е свързана с въпроса - възможно ли е да се създаде демокрация, обвързана с 

европейското гражданство, а не с националната идентификация на гражданите на 

държавите-членки? Ако отговорът е "да", той трябва да се поддържа в така нареченото 

европейско обществено пространство. През следващите няколко години, особено в 

контекста на "Брекзит", миграционната криза и финансовите проблеми в еврозоната 

вероятно ще създадат нови възможности за развитие на Европейския съюз, което може 

да се окаже решение  проблема с демократичния дефицит на равнището на Съюза. 

Необходимо е в най-скоро време лидерите на Европейския съюз да направят усилие за 

подобряване на възможностите за прозрачност и отчетност, за да се засили търсенето на 

отговорност към вземащите решения от страна на гражданите. В противен случай може 

да се окаже прав бившият председател на Европейската комисия Жак Делор, че 

„лидерите на ЕС "убиват Европа". А може би „демокрация“ и „ефективност“ не  вървят 

ръка за ръка в контекста на Европейския политически дебат? 
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Ирена Тодорова 

Канцлер-ката и властта: историята на Ангела Меркел  
 

Влязла в някогашната роля на кралица Виктория, Ангела Меркел пази европейския 

континент от собствените му демони… 

 

Една трудна за Европейския съюз година е на път да си отиде. Това е годината, в която 

повече отвсякога бъдещето на континента се крепеше на резултатите от ключови избори, 

наречени още “супер избори”. Холандия и Франция вече прескочиха опасностите на 

радикализмите и популизмите, които застрашаваха разклатените силно стени на ЕС, като 

не позволиха на крайно-десните да управляват националните им парламенти. След 

броени дни Германия ще завърши този цикъл като даде за четвърти пореден път 

възможността на Ангела Меркел да държи властта на Европа в свои ръце. Европейските 

граждани са вперили поглед в тези предрешени на първо четене избори, не защото се 

вълнуват толкова от вътрешната политика на страната, а защото знаят, че посоката на 

Европа е посоката на Германия.  

Но как се стигна дотук, че думата на най-нехаризматичният, често дори незабележим 

политически лидер е винаги последна? Как Ангела Меркел взе властта и каква цена 

плати? В последващия текст ще проследим историята на един от най-влиятелните, а може 

би и най-влиятелният политически лидер на 21век.  

 

2017-та година започна повече от добре за Мартин Шулц. Докато празничните 

фойерверките озаряваха ясното зимно германско небе, облаците над основната му 

конкурентка за канцлерския пост в Германия ставаха все по-мрачни. Още в 

новогодишната нощ, Ангела Меркел трябваше да се справя с нови прояви на сексуално 

насилие от развилнели се мюсюлмански бежанци, които извисиха гласовете на крайната 

десница. Далеч по-сериозен обаче се оказа проблемът с новоизбрания американски 
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президент Доналд Тръмп, който директно беше построил предизборната си кампания 

върху отрицанието на “досадната” германка. Същите критики се чуваха и от другите 

двама популярни популистки лидери – руският президент Владимир Путин и турският му 

колега Реджеб Таип Ердоган. И като капак на всичко Британия вече беше взела решението 

си да напусне Европа, вишеградската група все по-смело оспорваше европейския 

консенсус, а Франция изглеждаше на ръба на опасен крайно-десен експеримент. 

На фона на всичко това обаче, в началото на 2017 г. Ангела Меркел имаше един далеч по-

голям проблем. Тя просто беше омръзнала на всички. Бяха омръзнали скучните й речи, 

непретенциозният й начин на живот като на домакиня от средната класа и късогледото 

придържане към политически принципи и ценности, меко казано изглеждащи 

старомодни и неадекватни. В началото на 2017 г., големият проблем на Ангела Меркел 

беше, че тя просто изглеждаше твърде остаряла, за да може да спечели избори още 

веднъж.  

Девет месеца по-късно, картината изглежда по-съвсем различен начин. Броени дни преди 

изборите, старата християндемократка не само спечели единствения си предизборен 

дебат с Шулц, но през цялото време изглеждаше по-жизнена от значително по-младия си 

опонент. Какво и как върна достопочената фрау Меркел в играта? И какво продължава да 

я поддържа в кондиция на фона на тестостеронните й колеги от други страни – Саркози, 

Берлускони, Буш, Камерън, Обама, Тръмп, Трюдо, Макрон... които един след друг 

нахлуваха, блясваха и излизаха от политиката, докато тя просто си седеше в нея!? 

Възможно ли е всъщност толкова скучен образ като Ангела Меркел да се превърне в 

олицетворение на цяла една епоха, броейки политическите еднодневки около себе си? 

Колкото и да е невероятно тя има своя политически еквивалент и той отново е жена. През 

почти целия 19 век Обединеното кралство беше управлявано от една кралица, която 

изглеждаше точно толкова нелепа, колкото и германската канцлерка столетие по-късно. 

Нищо, нито външността й на охранена английска гувернантка, нито политическата й 

дейност или по-скоро бездействие, свило кралската власт до чисто церемониални 

функции, нито плахите й опити да конкурира на международната сцена харизматични 
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владетели като кайзера Вилхелм, Наполеон III или руските самодържци, не обясняваше 

как цялата епоха остана известна като Викторианска, как от кралство страната й прерастна 

в империя и как единствено нейната монархия в крайна сметка оцеля. 

Общото между Меркел и Виктория е много. Едната е приела образа на типична немска 

бюргерка, другата на английска вдовица, едната се облича в безформени и скучни дрехи, 

другата винаги в черно, едната е наричана „Бабата на Европа“, другата – също... 

Всъщност именно в това прозвище се крие и разковничето на всички въпроси. И в края на 

19 век, и в началото на 21-ви, историята в Европа се ускорява: нови идеи, кризи, 

революции, технологии. Континентът ври и кипи и е нетърпелив да счупи политическия 

ред. В първия случай - равновесието на силите, прокламирано от княз Метерних, във 

втория - либералния консенсус, наложен след падането на Берлинската стена. На фона на 

целия този младежки ентусиазъм, умерените и уплашени от експеримента европейци 

имаха нужда от нещо старомодно и предсказуемо, за което да се хванат. Имаха нужда 

точно от нея. Стабилност, спокойствие и без изненади, това е Меркел не само за 

германците, но и за гражданите на европейския континент.  

Всъщност основната стратегия на Ангела Меркел в последната година беше именно тази, 

на фона на все по-пубертетската политика в Европа и света, тя да се държи достолепно и 

да размахва пръст, когато е необходимо. Консервативната канцлерка стартира 

предизборната си кампания с обещания за справяне с Тръмп, Путин, Ердоган и Ким Чен 

Ун, които с политически си действия заплашват световната сигурност. Само в няколко 

изречения, макар силно изнервена от непредсказуемостта на американския президент тя 

обеща да води разговори с него и да не заобикаля институцията му, така както призова 

Шулц по време на решаващия предизборен дебат. С изненадваща решителност заяви, че 

Турция може само да сънува Европейския съюз, а добрата й комуникация с Китай ще й 

даде възможност да овладее лудостта на северно-корейския вожд.  

Но коя всъщност е Ангела Меркел и как стига до своя политически връх? 

Когато през 1954 г. в Хамбург се ражда момиче на име Ангела Доротея Каснер никой не 

подозира, че на бял свят се появява новата желязна лейди, която коренно ще промени 
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света на политиката. Ангела е отгледана в семейството на лютеранския пастор Хорст 

Каснер и съпругата му учителка по английски и латински език. Първият ключов момент в 

живота на младото момиче настъпва скоро след раждането ѝ, когато семейството взима 

решение да напусне Хамбург, за да може баща ѝ да проповядва Евангелието в 

доминираната от комунистическия атеизъм Източна Германия. Детството и младостта, 

прекарани в ГДР, оставят неизлечим отпечатък върху психиката на младата Ангела и 

предопределят бъдещото ѝ политическо поведение и особено нейната потайност и 

предпазливост, така характерни за общество, в което под угрозата от репресии винаги 

трябва да внимаваш какво правиш, говориш и дори какво мислиш. 

В малкия провинциален град Темплин, в който преминава детството на Ангела, тя 

неколкократно става жертва на издевателства на войници от съветските окупационни 

части, които дори ѝ крадат велосипеда, любим момент за по-сетнешните ѝ биографи. Като 

ученичка тя е отличничка по всички предмети, но проявява интерес към физиката, 

химията и особено към руския език.  На олимпиада по руски език бъдещият канцлер дори 

печели първа награда и пътуване до Съветския съюз.  

Първият политически спомен на Меркел е от 1961 г., когато Германия официално е 

разделена на две. Между източната и западната част вече не седи невидимата 

разделителна линия комунизъм – антикомунизъм, а истинска бетонна стена. Тя вижда 

пред очите си как нейния народ страда и ридае от безумието на политическия ред и 

единствено страхът от репресия заглушава мнението й. По това време баща й, който има 

силно влияние върху нейните консервативни – религиозни възгледи се увлича от идеите 

на Карл Маркс, но въпреки това не споделя начинът, по който Източна Германия ги 

прилага на практика. Това е момента, в който двамата изострят отношенията си. Всяка 

вечер около масата се водя толкова разгорещени диспути, че никой не може да ги 

овладее. Макар предпазливо и въпреки препоръките на родителите си, Меркел не спира 

да следи западно-германските медии, от където се информира за така желания 

демократичен свят. Както тогава, така и днес, тя никога не разкрива какво прави и какво 

мисли, прикрита, умерена и дискретна, действа внимателно и ловко.  



ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, БР.3 - 2017 

 

 
 

 
      130 

 
  

След като завършва гимназия, тя учи физика в Лайпцигския университет Карл Маркс, след 

което работи в отдел „Теоретична химия“ към Централния институт за физична химия на 

Академията на науките в Берлин. По време на следването си е записана в Съюза на 

свободната немска младеж (аналогичен на българския Комсомол) и се включва в 

различни политически активности, но отказва да сътрудничи на ЩАЗИ и така и не заявява 

желание за членство в Комунистическата партия. Вероятно по тази причина властите я 

възпрепятстват да изпълни детската си мечта и да спечели преподавателско място. През 

1977 г. Ангела Каснер се запознава с привлекателния студент по физика Улрих Меркел. 

Двамата се влюбват и спонтанно се женят, но бракът им се оказва несполучлив и 

приключва още през 1982 г., оставайки на Ангела единствено фамилното име Меркел, с 

което тя и до днес по неясни причини отказва да се раздели. По това време тя вече се е 

срещнала със своя научен ръководител проф. Йоаким Зауер, който се превръща в 

голямата ѝ любов. Брак между двамата е сключен едва през 1998 г., когато Меркел вече е 

ключова политическа фигура и решава да се съобрази с отрицателно настроеното към 

неофициализираното ѝ съжителство обществено мнение. Практически влизането ѝ в 

политиката започва с рухването на комунистическия режим, когато в Източна Германия се 

появяват демократични политически структури. Когато през прохладния ноември всички 

се втурват, за да си вземат парченце от стената, Меркел остава хладнокръвна и се отдава 

на други дейности, не показва интерес и емоция, сякаш това за нея не е от съществено 

значение. Всъщност това въобще не е така. Тя знае, че моментът на нейната политическа 

кариера настъпва. Тъкмо навършила трийсет, съвсем наясно със себе си, започва да се 

оглежда за подходящата политическа трибуна.  

По това време Германия се развива стремглаво. Превръща се в политическия и 

икономическия гигант на Европа. Западните лидери са обезпокоени от това, французите 

са особено разтревожени, защото виждат как не могат да отнемат лидерското място на 

Германия в последващите евро-интеграционни стъпки. Приема се договорът от 

Маастрихт, Германия става водеща при дискусиите за обща европейска валута. Редица 

европейски въпроси се разрешават, а наред с тях интереса към водещата роля на 



ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, БР.3 - 2017 

 

 
 

 
      131 

 
  

Германия в бъдещия ЕС се превръща в централен за Меркел. Това е! Това е нейната 

водеща кауза: Германия център на Европа.  

В края на 1989 г. тя започва работа в новосформиралата се партия Демократичен пробив 

(нем. Demokratischer Aufbruch) и става заместник-говорител на последния премиер на 

ГДР. Малко след това Демократичен пробив се влива в Християндемократическия съюз, 

ръководен от Хелмут Кол и в края на 1990 г. момичето от комунистическа източна 

Германия е избрано за депутат в Бундестага от листата на западно-германските 

консерватори. За младата Меркел това е поредното предизвикателство, да се справи с 

предразсъдъците и да докаже, че именно жена може да владее в политиката. 

Германската политика не познава жени начело, нито кралици са познати на върха на 

германската империя, нито канцлер-ки са управлявали германската държава. 

Седмици по-късно, в самото начало на 1991 г., Кол изненадващо я назначава за министър 

по въпросите на жените и младежта. Канцлерът вижда в нея перфектния политически 

кадър. Жена от Източна Германия, с висок интелект и бърз ум.  

През следващите години Меркел се превръща в любимката на Кол и той стъпка по стъпка 

я утвърждава в средите на германските християндемократи, докато през 1994 г. я 

прехвърля в значително по-важното министерство на околната среда. 

Повратният момент настъпва през 1998 г., когато ХДС губи изборите за Бундестаг, 

правителството на Кол пада от власт и той подава оставка като партиен лидер, посочвайки 

за свой наследник на лидерския пост финансиста Волфганг Шойбле, а за главен секретар 

на партията Ангела Меркел. През следващата година избухва скандал с незаконни черни 

каси в ХДС и Кол и Шойбле се оказват във фокуса на разследването. Изведнъж 

източногерманската биография, която до този момент по-скоро пречи на Меркел и 

политическата ѝ кариера, се оказва плюс, който я оставя неопетнена от скандала и ѝ 

отваря пътя към председателския стол. По пътя към лидерството тя прави и може би най-

спорната стъпка в биографията си, като в своя статия за един от най-консервативните 

вестници в Германия, категорично се разграничава от доскорошния си ментор Кол и остро 

го напада за моралните вреди, които е нанесъл на партията.  Това е невиждан акт в 
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германската политика. Някои дори я наричат феминистка-макиавелистка. Вероятно този 

ход е добре премислен, всяка дума е на мястото си, всеки знак е политически. Малкото 

момиченце на Кол, всъщност се оказва неподозиран политически хищник.  

Предателството сякаш обаче не прави кой знае какво впечатление и в началото на 2000 г. 

Ангела Меркел е избрана за лидер на ХДС. Първите години начело на ХДС тя трябва да се 

справя с тежкото недоверие към нея, породено от факта, че е жена, физик по професия, 

източногерманка и протестантка. Това е и причината на изборите през 2002 г. ХДС да 

издигне като кандидат за канцлер не нея, а Едмунд Щойбер – председател на 

присъдружния ХСС. Всичко това обаче се обръща в полза на Меркел, тъй като изборите са 

загубени, основната вина е поета от Щойбер и тя не само запазва поста си, но и видимо се 

укрепва на него. През следващите четири години с усърдие и оптимизъм Ангела Меркел 

изважда партията си от кризата. 

Изборите през 2005 г. наближават. Меркел е убедена, че това е нейният звезден миг, та тя 

е пълен контрапункт на Шрьодер, който е започнал да уморява германците с напудрения 

си образ, избелени зъби и дебели кубински пури.  

Социалдемократите знаят, че губят и отварят широк фронт срещу нея. През септември 

2005 г. е финалният дебат. Шрьодер е извън кожата си, решава да я атакува, излива целия 

си яд върху нея. Лицето на Меркел изглежда учудено, но спокойно. Точният й нюх й 

подсказва, че трябва да замълчи….Изборите минават, новият канцлер на Германия се 

казва Ангела Меркел. Предстоят и преговори за съставяне на голяма коалиция. 

Управляващата коалиция е формирана, идва момента за първата й голяма реч. И да, без 

изненади, в центъра на словото й е Европа: не искам повече Европа разделена. Германия 

с жена-канцлер, та това е революция. Тя променя правилата на играта, на старите елити 

им е нужно време да се адаптират, но го правят. Всъщност нямат избор във въздуха се 

усеща, че тя ще владее европейския континент, макар никой да не подозира за колко 

дълго.  

С безвкусните си костюми, нулевия си блясък и липсваща харизма в началото на своя 

първи мандат Меркел е възприемана като политик с краткотраен късмет, чието 
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коалиционно правителство бързо ще падне от власт, разкъсано от вътрешните си 

противоречия. Много скоро обаче внимателните ѝ, дълго обмисляни ходове започват да 

печелят уважение, а умението ѝ още в зародиш да унищожава всеки свой потенциален 

конкурент – даже страх. За германското общество, уморено от харизматичните лидерства 

на Кол и социалдемократа Герхард Шрьодер, боязливият и ненатрапчив начин, по който 

Mutti (нем. мама) упражнява властта, се оказва особено симпатичен. И превръща Ангела 

Меркел в най-дълго съхранилия популярността си канцлер след самия Конрад Аденауер.  

Отговорностите на Ангела Меркел начело на изпълнителната власт съвсем не са малки. 

Всъщност с поемането на канцлерския пост тя на практика се превръща във фактическия 

лидер на обединена Европа и наред с германските проблеми трябва да се ангажира и с 

глобалната икономическа криза от 2008 г., новата Студена война с Русия започнала през 

2014 г., мюсюлманската бежанска вълна към Европа, фактическият фалит на Гърция и 

заплахата от излизането ѝ от еврозоната и решението на Обединеното кралство да 

напусне Европейския съюз. Всъщност най-голямото предизвикателство пред Mutti е не 

друго, а новият популистки консерватизъм, който заплашва да разруши основите на 

обединена Европа. 

Меркел не е типичния консервативен политик, особено познатия във Великобритания. 

Често я критикуват, че не реагира бързо, че не действа светкавично, но тя по-добре от 

всеки друг знае, че това е опасно, тя не е лидер само на Германия, на раменете й пада 

балансът на цяла Европа. Съпартийците й не понасят твърде либералните й залитания, с 

които често изправя на нокти християндемократичния съюз, но Меркел е 

безкомпромисна, защото вярва, че няма друг начин за оцеляване освен балансът на 

различните интереси. Макар твърдите й консервативни избиратели да се смайват от не-

консервативните й решения, никой не се съмнява, че тя иска да запази Европа, защото 

както за тях, така и за нея Европа е символ на мира, на свобода. Ляво-либералните й 

залитания са обясними и те са обясними по една единствена причина – властта. Бабата на 

Европа преминава през всеки свой политически противник, като бързо и ловко навлиза на 

неговия политически терен, взима му темите и го захвърля. Преди няколко години за ужас 

на консервативните кръгове сложи край на наборната военна служба, обяви Германия за 
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имиграционна страна, макар дълго време ХДС и ХСС да премълчаваха този факт, 

подкрепи съпартиеца си Кристиен Вулф, когато като федерален президент обяви, че 

ислямът е част от Германия и отклони политиката на християндемократите силно наляво. 

През лятото на 2017 г. направо съсипа консерваторите като остави за гласуване 

възможността “брак за всички”. Макар лично тя да гласува против този закон, той влезе в 

сила и се радва на значително голямо обществено одобрение. За капак на всичко Меркел 

не се задоволи само с левичарските теми, а стъпи и на полето на зелените, обезличи ги и 

ги маргинализира, като си присвои и въпросите на климата, в момент, в който Тръмп се 

отказа от Парижкото споразумение.  

Днес, в навечерието на поредните си парламентарни избори, Ангела Меркел е 

естествената господарка на Европа, която посвещава цялата си политическа кариера на 

европейския идеал. Вярно е, че кралският й стол се клатеше. Множество враждебни 

гласове в Европа оспорваха лидерството й, и то не без основание. Редица вътрешно-

политически  грешки и причинени лично от нея международни кризи, свиваха мигновено 

нейната подкрепа и популярност. Никой не приемаше водената от нея бежанска политика 

за устойчива в епохата на възхода на крайните десници. Само преди година беше 

обявявана за политически труп, за изчерпал се идейно политик. А сега, когато е време да 

състави нова управленска коалиция, Меркел дотолкова е обезличила основните си 

опоненти в лицето на социалдемократите, че техните избиратели не виждат вече 

отличителните им белези. Вероятно големият грях на новата – стара канцлер-ка е, че с 

отказа си да бъде консерватор в ключови за Европа моменти тя избра да бъде либерал и 

допусна за първи път след обединението на Германия в Бундестага, като вероятна трета 

политическа сила да влезе крайно-дясната и популистка партия Алтернатива за Германия. 

С Алтернатива за Германия евроскептиците в германския парламент ще наброяват близо 

25% от състава му заедно с един от старите партньори на ХДС Партия на свободните 

демократи, но така или иначе Меркел не изглежда да има друг коалиционен избор и 

вероятността отново да управлява с про-европейско настроените социалдемократи на 

Шулц е голяма. Шулц и Макрон имат близки идеи, които ще засилят германо-френския 
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мотор в Европа, но опита на Меркел и нейния отказ от споделено лидерство скоро след 

това ще изтласкат френския президент от лидерското място.  

В крайна сметка Европа имаше нужда от нейното съвземане. Като че ли мнозина на 

континента, в навечерието на бурята просто пожелаха още няколко спокойни дни и по 

всичко изглежда германските гласподаватели ще им ги осигурят. И ще  забавят времето с 

няколко години, точно както дълголетието на кралица Виктория забави ужасите на 

Първата световна война. В крайна сметка обаче, по един или друг начин фрау Меркел ще 

слезе от политическата сцена и ще се прибере в своя скромен берлински апартамент, за 

да гледа сериали и приготвя любимата си картофена супа. Именно тогава, демоните на 

Европа ще излязат на свобода. И ще трябва да мине доста време, преди европейците да 

осъзнаят, какво точно са загубили. 
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Даниел Стефанов 

Външното влиянието върху изборния процес – проблеми и възможни решения 

 

Глобалната политическа ситуация се промени. С осъзнаването на Русия като силен играч 

на световната сцена започна нов процес на съревнование и налагане на руския модел на 

демокрация и влияние. Ако по време на Студената война се говореше за пропаганда като 

инструмент за влияние в чуждите  общества, днес нивото е друго. След информационните 

войни срещу НАТО, дойде време и на друг тип информационни операции. Изборите за 

президент в САЩ белязаха върха на опитите за манипулация на политическия процес в 

чужда държава. Към досегашното използване на хакерски групи, използвани от Русия, от 

режима в Сирия и Северна Корея, се прибавиха и инструменти като фалшиви новини и 

публично дискредитиране на кандидати по време на избори. Разследванията, които 

започнаха в САЩ след края на изборите през 2016 г. показаха, че намесата далеч не е 

само на информационния фронт. Разследванията стигнаха до опити за манипулиране на 

изборни резултати чрез атакуване на инфраструктурата на изборната администрация в 

отделни щати. И ако за някои намесата в политическата кампания могат да бъдат 

извинени просто като предоставяне на повече информация през алтернативни източници, 

а употребата на фалшиви новини като различен прочит на събитията, то опитите за намеса 

във функционирането на един от най-важните процеси в съвременната демокрация – 

изборите, изисква съвсем друга реакция и ясна оценка.  

 

Събитията, които създадоха подозрения 

Съмненията започнаха през юли 2016 г.  когато стана ясно, че сериозни масиви от 

кореспонденцията на щаба на кандидата за президент на демократите Хилъри Клинтън са 

изтекли в интернет и това е извършено от хакери, които са свързани с Русия. Първите 

официални данни, че хакерският опит за влияние върху изборите може да е включвал не 

само атака срещу политически щабове, но и други цели - елементи от изборната 

инфраструктура, дойдоха през октомври 2016. Тогава в съвместно изявление 
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Департаментът по вътрешна сигурност на САЩ и директорът на националното 

разузнаване обявиха, че освен атаки към политически партии, които са ясно проследими 

към Русия, има и опити за проникване в системи, свързани с изборния процес на ниво 

щат.43 Според изявлението, в повечето случаи тези опити идват от сървъри, свързани с 

руска компания. В допълнение се казва, че според оценката на институциите, би било 

много трудно да се повлияе на процеса на броене на бюлетините. Като основен аргумент 

се извежда децентрализираната структура на изборната администрация в САЩ и 

защитите, които тя притежава. Въпреки това, в изявлението се призовават избирателните 

комисии да бъдат изключително внимателни и при нужда да потърсят помощ от 

Департамента по вътрешна сигурност на САЩ.  

В декласифицирана версия на доклад на Бюрото на директора на националното 

разузнаване, излязъл през януари 2017, вече ясно се казва, че една от целите на Русия е 

да разруши общественото доверие в демократичния процес в САЩ. Според документа, 

руското разузнаване е придобило достъп до елементи от много местни и щатски изборни 

институции. Според Департамента по вътрешна сигурност обаче, засегнатите и 

компрометирани системи не са включени в оформянето на резултата от гласуването.44 

В началото на януари, вече влезлият в длъжност американски президент Доналд Тръмп, 

след среща с представители на разузнавателната общност, признава, че има руска намеса, 

но още веднъж повтаря тезата, че намеса в изборния резултат няма, тъй като машините за 

гласуване не са свързани с интернет.  

За първи път информация за възможността избирателната система на САЩ да е 

компрометирана по друг път, различен от процеса на броене на гласовете, излиза в 

началото на юни 2017. Тогава онлайн изданието TheIntercept.com публикува изтекъл 

секретен доклад на американското разузнаване. Достоверността му беше индиректно 

                                                           
43

 Докладът може да бъде видян на https://www.dhs.gov/news/2016/10/07/joint-statement-department-
homeland-security-and-office-director-national.  

44 Документът може да бъде видян на: https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf, 

13.09.2017 

 

https://www.dhs.gov/news/2016/10/07/joint-statement-department-homeland-security-and-office-director-national
https://www.dhs.gov/news/2016/10/07/joint-statement-department-homeland-security-and-office-director-national
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
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потвърдена, след като властите задържаха служителка, която е разпространила 

документа. Според информацията в него, руското военно разузнаване е атакувало 

системите на поне един доставчик на изборен софтуер в САЩ и е изпратило phishing-

мейли на повече от 122 изборни администрации на местно ниво. Докладът анализира 

дейност на руската страна, която е включвала кибер атаки на различни части от изборната 

инфраструктура на САЩ в продължение на месеци. Според информацията, руските хакери 

са проникнали поне през един от атакуваните мейл адреси и вероятно са придобили 

информация за хардуера и софтуера, предоставян от конкретната компания на местната 

изборна администрация. По-особеното тук, е че, според документа, специалната phishing 

кампания е била насочена към служители и системи, които са ангажирани не с боренето 

на гласовете, а с регистрите на избирателите. В резултат от тази активност, вероятно е бил 

инсталиран зловреден софтуер, който е дал постоянен достъп до данните. В много случаи 

регистрите на избирателите включват системи, доставени от частни компании – хардуер и 

софтуер, които участват директно в изборния процес. През тях минава идентифицирането 

на избирателите, които гласуват – както в деня на изборите, така и тези, които подават 

гласа си предварително.  

Според данни, изнесени по време на изслушване в Конгреса през юли, руските хакери са 

атакували изборна инфраструктура в 21 от щатите в САЩ.45 Същевременно медиите 

публикува множество свидетелства на наблюдатели и застъпници в изборите, които дават 

информация за проблеми в изборния ден именно с регистрите на избирателите. Според 

най-крайните оценки, над 20 млн. избиратели са били изтрити и в изборния ден те не са 

могли да подадат своя глас46. Тези сигнали обаче остават непотвърдени.  

 

                                                           
45

 Kopan, Tal. "DHS officials: 21 states potentially targeted by Russia hackers pre-election." Http://edition.cnn.com. 
July 18, 2017. Accessed September 25, 2017 http://edition.cnn.com.  
 
46

 "22 million Eligible Democratic Votes were Eliminated from the 2016 Election? Was Russia Involved?" 
Https://medium.com. July 7, 2017. Accessed September 25, 2017. Https://medium.com. 
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Страхове от намеса в изборите има не само в САЩ. През 2016 г. след дебат, който върви 

от 2008 г., държавата, която първа започна въвеждането на технологии в изборите още 

през 1966 г. – Холандия на практика ги извади от употреба. Няколко специално 

формирани комисии, назначени от холандското правителство, последователно отхвърлят 

и трите възможности за машинно и интернет гласуване. Първоначално е отхвърлено 

гласуването с машини, поради доказани съмнения, че сигурността на вота може сериозно 

да бъде нарушена. Отхвърлена и възможността за гласуване с комбинация от специален 

принтер и машинно броене. След последните събития през 2016 г. Холандия решава да 

премахне и машинното броене  (Pieters W. J. 2009). 

Подобни решения взе и Франция през пролетта на 2017 г. Тя беше една от държавите, 

която позволяваше интернет дистанционно гласуване за гражданите си извън граница. 

Основната причина за това решение, според Националната агенция по киберсигурност, е 

“твърде високият риск от кибер атаки”. Преценено, че няма да се поема риска да се 

застраши вота на френските граждани зад граница.47 

 

Колко голям е проблемът? 

Атаката на Русия срещу инфраструктурата на избирателната система в САЩ е въпрос, 

който трябва да се разглежда отделно от употребата на фалшиви новини в кампанията за 

президентския вот през 2016 г. Изборите остават най-видимата част от демокрацията и 

със сигурност един от символите на националния суверенитет. Редица изследвания вече 

са доказали връзката между надеждността и честността на изборите в очите на 

гражданите, от една страна и легитимността на избраното управлението, от друга (Birch, S. 

2008), (Birch, S. 2011), (Simpser, A. 2013). Няма как избори, които пораждат съмнения в 

честността си, още повече на базата на чужда намеса, да произведат избрани институции, 

които да се ползват с доверието на гражданите. Решението на Русия да насочи атаките си 

                                                           
47

 "France drops electronic voting for citizens abroad over cybersecurity fears." Reuters. March 06, 2017. Accessed 
September 25, 2017. http://www.reuters.com/article/us-france-election-cyber/france-drops-electronic-voting-for-
citizens-abroad-over-cybersecurity-fears-idUSKBN16D233.  
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именно към този вид инфраструктура, свързана с изборния процес, на практика показва 

недвусмислено, че целта не е просто прокарване на определен политически интерес. 

Разбиването на изборния процес в дадена държава и причиняването на загуба на 

доверие в него от страна на гражданите има много по-сериозни цели. Те са свързани с 

блокиране на най-демократичните механизми за излъчване на представително 

управление и лишаването на тези общества от основния механизъм за решаване 

политически спорове – изборите. 

Атакуването на бази данни изглежда като технически акт. Според Brennan Center for 

Justice, превземането на тези данни може да има различни конкретни цели – изтриване 

на избиратели, изтриване на данни на избиратели, което да направи невъзможно те да 

гласуват или цялостно блокиране на масива с избиратели (Vandewalker and Lawrence 

2017). Всички те, обаче водят до лишаване от право на глас на хора, които при това са 

преминали процеса на активна регистрация за изборите. Оповестените и доказани опити 

за намеса в изборите в САЩ представляват не само намеса във вътрешните работи на 

друга страна. Всеки подобен акт, свързан с изваждането от списъка с избирателите, на 

практика води до нарушаване на човешки права. Тези права са ясно разписани както във 

Всеобщата декларация за правата на човека (Universal Declaration of Human rights, 1948), 

член 21, така и в Международния пакт за гражданските и политическите права 

(International Covenant on Civil and Political Rights, 1966), член 25. И двата документа са 

приети от ООН и в голямата си степен са задължителни за държавите48. Текстовете в тях 

поставят рамката на няколко права на гражданите: периодични и честни избори; общо и 

равно избирателно право; тайна на вота и други. Изваждането от списъка с избиратели, 

както и манипулациите при броенето гласовете или обработване на резултатите лишава 

гражданите, както от правото да избират, така и от това гласовете им да са с еднаква 

тежест. Външната намеса в избория процес и опити за манипулации заплашват другото 

прво - тайната на вота. 

                                                           
48 Някои от държавите подписват документите с т. нар. резерви  
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Дали тези проблеми са причинени единствено от използването на технологиите в 

изборния процес? В известен смисъл съдбата на технологиите в изборите беше 

предизвестена още след решението на Холандия и Германия 49. Холандският анализ 

показва, че в момента те не са надеждни нито като алтернатива на конвенционалното 

гласуване с хартиени бюлетини, нито като надграждащ елемент. Дори повече, анализ на 

експерти и “етични” хакери установява, че всеки един етап от изборния процес, в който 

има намесени компютри, може да бъде манипулиран.50 Абсурдността на подобно 

заключение е повод след руската намеса в САЩ и решението на Франция да се замислим 

за това колко податливи са избирателните системи и изборните инфраструктури. Нуждата 

да се гарантират правата на гражданите, записани във Всеобщата декларация за правата 

на човека и в Международния пакт за гражданските и политическите права, ни кара да 

потърсим какви са слабите елементи в избирателните системи, които улесняват 

подмяната на резултата през чужда намеса. Това изисква и да потърсим възможности за 

намаляването на рисковете от външна намеса в изборния процес или за преодоляване на 

някои от последиците на такава намеса. 

 

Моментното състояние 

Демократичните държави по света използват различни избирателни системи, подходи 

към регистрацията на избирателите, формули за изчисляване на резултати, 

инфраструктура и т.н. В повечето случаи тези системи са резултат от обществено 

наследство, натрупан политически опит или конкретно политическо решение. Основните 

принципи, по които организации като Бюрото за демократични институции и човешки 

права към ОССЕ, Съвета на Европа или ЕС оценяват демократичността на изборния 

процес, са свързани с провеждането на периодични избори, достъп на гласоподаватели и 

                                                           
49 На 3 март, 2009, Германският конституционен съд реши, че използването на определен вид машини 
за гласуване е противоконституционно, защото те не подсигуряват нужното ниво на тайна на вота и 
същевременно не предоставят достатъчна възможност за контрол от гражданите.  
50 "How to hack the upcoming Dutch elections – and how hackers could have hacked all Dutch elections since 
2009." Weblog Sijmen Ruwhof. Accessed September 25, 2017. https://sijmen.ruwhof.net/weblog/1166-how-
to-hack-the-upcoming-dutch-elections. 
 

https://sijmen.ruwhof.net/weblog/1166-how-to-hack-the-upcoming-dutch-elections
https://sijmen.ruwhof.net/weblog/1166-how-to-hack-the-upcoming-dutch-elections
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кандидати до процеса, равнопоставеност и т.н. Организирането на избори е преди всичко 

национална задача, с изключение на случаите на след-конфликтни ситуации, когато 

международната общност се заема. След проблемите с вмешателство на Русия в 

президентските избори в САЩ и открито заявените опасения на държави като Франция, 

Холандия и Германия, трябва да се прибави нов подход при оценяването на 

избирателните системи и техните елементи – податливост на външно влияние. Резултатът 

от това не може и не трябва да прави изборите по-малко открити и честни, а по-сигурни, 

защото външната намеса всъщност ги лишава от всичките им качества.  

 

Експертната общност е въвела т. нар. изборен цикъл, когато се говори за организиране на 

избори. Той описва задачите на различните институции, заети в организирането на 

избори през целия период от 4 или 5 години между изборите. В предизборния период 

основната задача на изборната администрация в работата й с гражданите (а не 

вътрешните и задачи по обучение на персонал и планиране) е регистрация на избиратели. 

В изборния период това е самото гласуване (в изборния ден или предварително по 

пощата или интернет), броенето на гласовете и обявяването на резултатите. В след-

изборния период се извършва анализ на процеса, които могат да наложат промени, 

изслушват се мнения на наблюдатели и т.н. Тази последователност на дейностите в 

етапите на изборния процес може да се използва и при оценката на податливостта на 

чужда намеса в изборите. 

 

 Използването на технологии 

Един от основните въпроси, когато целта е да се прецени риска от външна намеса в 

изборния процес, особено след изборите в последната година, е какво правим с 

технологиите. Изборите от 2016 г. в САЩ както и решенията на държави като Франция, 

Холандия и други доведоха до обосновани съмнения, че употребата на технологии може 

да увеличи риска за честността на изборите. 
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В последните 15 г. бяхме свидетели на чувствително увеличение на използването на 

технологии в целия изборен цикъл. Те се употребяват във всякакви процеси: за 

определянето на границите на избирателните райони; за регистрацията на гражданите и 

изготвянето на избирателни списъци; за обучението на изборна администрация, за 

гласуване в изборния ден или дистанционно в друго време, определено за това; за 

броене на бюлетини и определяне на резултата, за предаване на резултатите от едно 

ниво на друго. На технологиите се възлагаха надежди за по-добро идентифициране на 

гласоподавателите и край на подмяната на идентичността, по-бързо и по-лесно 

обработване на резултатите, по-голяма точност на процеса, край на невалидните 

бюлетини и по-висока прозрачност. Според собствено изследване на Competence Center 

for Electronic Voting and Participation в период от 2009 до 2015 г. има чувствително 

увеличение на герографското разпространение на използването на технологиите в 

изборния процес.51 През 2015 г. по-голяма част от държавите в света са въвели в различна 

степен технологии в изборния процес: възможност за интернет гласуване, електронно 

сканиране на бюлетини, машинно гласуване; в останалата част от страните вървят дебати  

или пилотни проекти за въвеждане на интернет гласуване и други технологии. Голямото 

изключение е Африка, където това е направено от много малко държави.  

Имайки това предвид и изборите от 2016 г. в САЩ, решенията на държави като Франция, 

Холандия и други, както и  съмненията, че употребата на технологии може да увеличи 

риска за честността на изборите, възниква въпросът как се обръщат тенденциите, валидни 

до 2015 г. До тогава различните варианти на машинно и интернет гласуване и броене бяха 

смятани не просто за подобрение и надграждане на конвенционалния начин за 

провеждане на изборния процес, а за негова реална бъдеща алтернатива. Чертаеха се 

планове за гласоподавателя на 21 в., който използва смартфон и гласува отвсякъде. В 

много държави с проблемни изборни процеси, употребата на технологиите дори беше 

издигана до нивото на гаранция за чесността и  демократичността на изборите.  

Рязката промяна на подобна тенденция създава поне няколко проблема. От една страна 

държавите са инвестирали сериозни суми във въвеждането на различни технологични 
                                                           
51

 Картата може да бъде видяна на https://www.e-voting.cc/en/it-elections/world-map/ 
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проекти в изборите. Един от най-известните примери е този на Ирландия, която вложи 

над 54 милиона евро в пилотен проект за машинно и интернет гласуване, от който в 

последствие се отказа. Няколко години по-късно, цялото закупено оборудване беше 

продадено за скрап за 75 000 евро. При подобна инвестиция на публични средства без 

никакъв краен ефект, много правителства са поставени в трудна ситуация, в която, нито 

могат да прекратят програмите си, защото не искат да обяснят финансовата загуба на 

обществото, нито пък са склонни да ги продължат.  

От друга страна голямото предимство на въвеждането на технолгиите в изборите на 

много места по света е подобреният достъп до гласуване. В Индия, например, изборите 

биха били почти невъзможни без преносимите машините с големина на куфарче, които 

работят на батерии. С тях в страната се произвеждат избори в над 930 000 места, които по 

този начин лесно се превръщат в избирателни секции и осигуряват правото на глас на над 

814 млн. гласоподаватели (McCormack  2016). Подобно е положението и с Франция, която 

осигури по-лесен достъп до изборите на французите, които живеят извън пределите на 

страната с помощта на интернет. Именно този начин на гласуване беше блокиран за 

изборите през 2017 г. В тези случаи отказът от технологии в изборите на практика 

намаляват достъпа до изборния процес на много граждани.  

На фона на подобен тип аргументи в полза на технологиите, през 2017 съмненията в 

използването им в изборите са вече много ясно артикулирани. Много от техническите 

нововъведения се оказаха уязвими както от гледна точна на сигурност, така и като 

надеждност. Това предизвиква огромен проблем с доверието в крайния резултат от всеки 

един избор, в който има технологични елементи. В много случаи разбира се, това са 

преувеличени страхове, които се всяват в обществата. В други, тези възможни слабости се 

експлоатират от загубили кандидати за натиск върху изборната администрация или 

съдебните власти.  

 

 Регистри на избирателите 
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Основата черта на честните избори е задължението да включват всички граждани: всеки 

гражданин с право на глас и всеки кандидат да могат да участват в тях. Косвената 

информация от изборите в САЩ от 2016 г. Показва, че манипулирането на достъпа до 

гласуване е също толкова рисков и чувствителен въпрос, колкото и броенето на гласове. 

Това е елемент. който може да бъде използван, за да се повлияе на изборите. 

САЩ използват активна регистрация за всички свои избори като предоставя инициативата 

за това изцяло на гражданите. Това оставя големи масиви от избирателите извън 

изборния процес. Според изчисления на Brenan Center for Justice, САЩ имат най-ниския 

процент на регистрирани избиратели в света - 68% (Chen and Rosenberg 2009). Основният 

проблем в този подход е, че като поставя инициативата за регистрация изцяло в ръцете на 

гражданите, той оставя възможност за фалшификации и отнемане на права. Пасивната 

регистрация, или отговорността на държавата, изборната администрация или местната 

власт да създава избирателните списъци, на практика създава презумпция, че всеки е 

гражданин регистриран. Активната регистрация изключва такава презумпция. При 

регистрирани  под 70% от всички с право на глас, наличието на избиратели извън списъка 

е нещо разбираемо и често срещано. По важното е, че да има граждани,  които са извън 

регистрите, е част от правилата. Това дава възможност евентуална намеса, свързана с 

изтриване на избиратели от масивите, подобна на свидетелствата за руската хакерска 

атака в САЩ през 2016 г., да не бъде толкова очевидна. Освен това активната регистрация 

дава възможност за дописване в изборния ден. Това е фактически корекция на изборните 

списъци, което липсва като възможност при активната регистрация.  

 

 Едномандатни райони и джеримендъринг 

Много от държавите използват системи, при които резултатите се определят от гласуване 

в едномандатни райони. Основното предимство на този подход, е че системите базирани 

на него, запазват по-директна връзката между избирателя и избрания. Известно е, обаче, 

че едномандатните райони винаги изискват по-точна и опитна изборна администрация. И 
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точно това ги прави един от възможните елементи на избирателната система, през който 

може да се упражни влияние върху крайния резултат.  

При едномандатните избирателни райони по-малкият брой избиратели, които избират 

само един представител, предполагат и по-малки разлики в броя на гласовете между 

кандидатите. В този случай, дори малки грешки, намеси или фалшификации могат да 

променят крайния резултат в полза на някой, който не е бил избран. За да се промени 

крайния резултат в такъв избирателен район, не е нужно да се подменя голям дял от вота, 

а само малка част, в зависимост от крайната цел. Точно за това, сигналите от изборите в 

САЩ през 2016, че в някои райони е имало върнати избиратели, които са претендирали, 

че са регистрирани, не могат да се преценяват единствено по количество.  

Този проблем се влошава и от политически обоснованата промяна на границите на 

районите – джеримендъринг. Когато вече съществуващи общности се разделят в 

различни избирателни рaйони, за да се оформят нови мнозинства, тогава в един район се 

формират изкуствено и различни малцинства. В много случаи тези малцинства нямат 

достатъчно силни връзки с мнозинството, а дори напротив - имат специфични черти и 

интереси. В подобни ситуации малцинствата могат много лесно да бъдат 

идентифицирани и използвани за промяна на крайния резултат. Това е особено 

ефективно в едномандатните избирателни райони, където разликите между спечелилия и 

първия загубил често са много малки.  

 

 Наблюдение и граждански контрол 

Изборното наблюдение, особено, когато е масово и организирано от местни граждански 

организации е важен елемент от изборния процес и един от механизмите за намиране на 

неговите недостатъци. В последните години в много държави по света наблюдението на 

избори, обаче се превърна в част от политическата стратегия и инструмент за външно 

влияние. Много от политическите партии създадоха свои организации за наблюдение и ги 

използват за постигането на различни партийни цели. Все по-често организации за 

наблюдение на избори са използвани за потвърждаване на съмнителни избори и 
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резултати. Подобни случаи бяха докладвани по време на изборите, организирани от  

международно непризнатите Дунетска и и Луганска републики през 2014 г. Това дори 

принуди ОССЕ публично да заяви, че не наблюдава тези “избори”52. Подобни мисии имат 

за цел да повишат легитимността на изборни процеси, които иначе много често не 

отговарят на международните стандарти за честни и открити избори. Както посочва един 

доклад на European platform for democratic elections (EPDE), в случаи на международни 

непризнати обединения на територии като Абхазия, Южна Осетия, Транснистрия, Нагорни 

Карабах, Крим, Луганск и Донецк, те целят създаването на илюзия, че отделянето на тези 

територии е плод на самоопределение и че там започва да тече легитимен политически 

процес. Както посочват и от EPDE, много често тези мисии са организирани от т. нар. 

GONGO – организирани от правителството не-правителствени организации.53 

Проблемът е, че този тип наблюдение на изборите не подпомага изборния процес и със 

сигурност не допринася за прозрачността му. Качествено наблюдение на изборите от 

организации, които имат достатъчно експертиза и нямат политически цели, са не просто 

политически гарант за честността на изборите. С работата на огромен брой наблюдатели, 

които повечето домашни организации привличат, те практически предпазват изборите от 

фалшификация във всеки един етап: от отварянето на урните, през изборния ден, 

преброяването на бюлетините, до предаването на резултатите от секцията до по-горното 

ниво на изборната администрация, където се обработват, за да се обявят резултатите. 

Всеки опит такива организации да бъдат разбити, както и заглушаването им чрез 

вкарването на съмнителни наблюдатели, на практика лишава изборите от един от 

елементите, които повишават общественото доверие в процеса. 

 

Възможни решения 

                                                           
52
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 Преразглеждане на процеса на въвеждане на технологии 

Трябва да се намери истинското място на технологиите и предназначението им в 

изборния процес. За да се намали рискът от външна намеса в изборния процес е особено 

важно, когато се вкарват нови технологии, да се спазват няколко основни принципа.  

Първо, те трябва да подобряват процеса. Тяхното въвеждане трябва да отговаря на 

определен дефицит, а не да е просто път към заместването на конвенционалното 

гласуване. Ако, например, следизборните анализи показват, че времето за броене на 

бюлетините е много голямо или грешките при броенето са големи и чувствителни, така че 

застрашават стабилността на крайния резултат, тогава един от вариантите за решение 

може да бъде търсене на подходяща технология за електронно броене.  

Вторият принцип трябва да е, че всяко въвеждане на технологии трябва да води до 

повишаване на доверието в изборния процес, а не да създава поле за съмнения. Всяка 

технология трябва да бъде анализирана от гледна точна на риска, която тя носи за 

сигурността на изборите. Най-често срещания пример за това е въвеждането на машини 

за гласуване, които често са без т. нар. хартиена следа. В среда, в която има силни 

съмнения към резултата, трябва да има опция за валидиране.  

Следването на тези принципи ще доведе до изоставянето на илюзията за гласоподавателя 

на 21 в., който може да гласува отвсякъде, по всяко време с всякаква устройство. Това ще 

доведе и до края на фикцията, че масовото въвеждане на технологии може да реши 

проблемите на един недемократичен изборен процес. Няма технология, която да замени 

добрата воля за честно състезание на политическите елити. 

 

 Пасивна регистрация и одит на регистрите 

Все повече държави преминават към пасивна регистрация, при която държавата 

автоматично регистрира всички граждани за участие в изборите. Тъй като един от 

начините за външно влияние върху избирателния процес е манипулиране на регистрите, 

този тип регистрация е за предпочитане, ако се цели сигурност на списъците с 
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избирателите. Целта е да залегне ясна презумпция, че всеки гражданин е регистриран и 

има право на глас. Така ще отпадне логиката зад идеята да се манипулират избори през 

намеса в регистрите на избирателите при активната регистрация.  

Има нужда и от нови мерки за сигурността на регистрите. Препоръчително е да се 

разпишат подробни планове за периодичен одит на списъците с избиратели. Одитът не 

може да обхваща 100% от масивите, но може да даде представа за нивото на грешката и 

най-вече за това дали има външна намеса. 

 

 По-големи избирателни райони  

Едномандатните райони, съчетани с джеримендъринг създават риск, тъй като правят 

намесата в изборите ефективна – със сравнително малко усилия и ресурси можеш да 

промениш крайния резултат. Използването на избирателни системи с по-големи 

избирателни райони би намалило тази ефективност и би направило намесата по-

неефективна.  

Зад избора на една избирателна система обикновено стоят по-сериозни политически 

аргументи, но в случаи на формиране на нови изборни правила, по-малкият риск, който 

носят по-големите избирателни райони, може би трябва да се взима предвид. Тази 

препоръка се отнася основно за случаи, в които след конфликт се изгражда отначало нова 

избирателна система. Това е особено важно при засилващите се настроения за отделяне и 

независимост на отделни региони. 

 

 По-силни национални наблюдатели и регистър за тези организации 

Подмяната на гражданския контрол през фалшиви организации за наблюдение на 

изборите е сериозен проблем. Тук трябва по-голямо усилие на организациите като ОССЕ, 

ЕК, ПАСЕ, които се занимават с подкрепата на национални наблюдатели. Тези програми 

трябва да се засилят, за да изграждат професионален капацитет. 
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Местните национални наблюдателски организации трябва да имат ясни правила за 

наблюдение, добро публично присъствие, както и със сигурност финансова независимост 

от правителствата. Финансирането има трябва да се следи внимателно, за да се 

предотвратява риска от външна намеса през тях. 

Друга възможност е да се създаде регистър на организациите на националните 

наблюдатели в някоя от организациите – ПАСЕ или ОССЕ (когато става въпрос за Европа). 

Така ще е ясно коя организация осъществява същинско наблюдение и коя е създадена с 

политически цели. Това може да е от помощ и за националните избирателни комисии, 

които имат отговорността да регистрират наблюдатели за изборите си. 

 

Заключение 

Задачата на този документ е да опита да очертае проблема с външната намеса в изборния 

процес, като го отдели от общия проблем с намесата в предизборната кампания. В него 

бяха изяснение най-основните възможности за външна намеса в провеждането на избори 

в демократичните системи и нейните последствия за изборния и политическия процес. 

Основни насоки, които бяха дадени за намаляването на рисковете от външна намеса в 

изборния процес или за преодоляване на някои от последиците на такава намеса, 

изискват специален анализ на проблемите, които могат да възникват спрямо конкретната 

избирателна система и нейната среда. Практиците и теоретиците са единодушни, че няма 

идеална избирателна система. Каквато и да е тя обаче, за да има доверието на 

обществото, се изисква тя да действа  в среда лишена от намесата на външни държавни и 

не-държавни играчи. В съвременната геополитическа среда, оставянето на избиратели 

процес и неговата инфраструктура незащитен може да доведе до сериозни политически 

проблеми като нарушена легитимност на избраните представители, неспособност за 

стабилно управление и не на последно място – нарушени граждански права. 
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