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Въведение  
 

Качеството на провежданите местни публични политики е в 

пряка зависимост от 1) гарантираната прозрачност и 2) 

включването на всички заинтересовани страни в процесите на 

формулиране на приоритети, вземане на решения, мониторинг и 

контрол върху изпълнението им. Най-мощният демократичен 

инструмент за прозрачност, публичност и гражданско включване 

представляват механизмите за пряко участие на гражданите в 

местното самоуправление чрез а) общо събрание на населението, б) 

референдум и в) гражданска инициатива. Успешното прилагане на 

тези механизми обаче изисква определена гражданска и 

политическа култура, административен опит, колективна памет, 

институционална среда, медийна свобода. Ето защо у нас тези 

инструменти се прилагат изключително рядко и с доста съмнителен 

резултат. В следствие на това местното самоуправление понякога 

придобива фасаден характер и прикрива злоупотреби с власт, 

рефеодализация, икономически зависимости, корупция.  

Проект АГОРА цели да допринесе за по-високо качество на 

провежданите местни публични политики. Ето защо проектът 

включва проучване на факторите, които благоприятстват или 

възпрепятстват инициативите за пряко участие на гражданите в 

местното самоуправление и на опита на ЕС в тази посока. 

Настоящият доклад представя резултатите от „проучване на случай” 

(case study). За „случай” е избрана област Пазарджик, където през 

последните години се реализирах няколко инициативи за пряко 

участие на гражданите – както успешни, така и провалени.  

В рамките на проучването бяха проведени десет дълбочинни 

интервюта с политици и граждански активисти, които имат пряко 
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участие в осъществяването на местни инициативи за пряко участие 

на гражданите. Паралелно с това бяха организирани и проведени и 

6 фокус-групови дискусии в различни населени места на област 

Пазарджик – в самия областен център и в типологично различни по-

малки населени места – градове и сила от областта, в които през 

последните години са се реализирали инициативи за пряко участие 

на гражданите с различен резултат (част от тях доведени до успешна 

развръзка, други прекратени поради различни причини на един или 

друг етап от развитието си). Беше организирано и анкетно 

проучване чрез полу-стандартизиран въпросник, което обхвана 

близо 200 души от област Пазарджик чрез квотна статистическа 

извадка по признаците пол, възраст и местоживеене. 

Целта на тези разнообразни изследователски методи е една и 

съща – да допринесе за по-доброто разбиране на нагласите на 

обществото по отношение на местното самоуправление и за 

идентифициране на факторите, които благоприятстват и които 

възпрепятстват успешното реализиране на кампании за пряко 

участие на гражданите в процеса на вземане на решения, планиране 

и управление на собствения им живот.  

 

Профил на участниците в проучването 
Преди да преминем към подробния анализ на емпиричните 

данни, нека най-напред се фокусираме върху профила на 

участниците в проведеното проучване. Във всяка една от 

проведените фокус-групови дискусии взеха участие между 8 и 12 

души, подбрани на антуражен принцип от няколко типологично 

различни населени места от област Пазарджик. Дискусиите бяха с 

продължителност от между 1,5 и малко над два часа. По около един 

час беше продължителността на дълбочинните интервюта с ключови 
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експерти, които имат опит и отношение към темата за прякото 

участие на гражданите в местното самоуправление – общински 

съветници от различни политически сили, кметове на населени 

места, граждански активисти, представители на по-малки 

политически формации и служители в администрацията.  

Анкетното проучване обхвана 198 души от 7 населени места на 

територията на област Пазарджик на възраст над 18 години.  

 

Структурата на извадката плътно възпроизвежда данните от 

националната статистика и на полов принцип – 48,5% от 

участниците в проучването са мъже, а останалите са жени:  
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При дълбочинните интервюта доминира присъствието на 

мъжете, защото те са по-активни при изследваните случаи на 

гражданско участие, но при фокус групите дяловете на мъжете и на 

жените са съпоставими по големина.  

А ето какъв е образователният профил на участниците в 

анкетното проучване:  

 

 

 

Само един човек от участниците в анкетното проучване е с 

начално образование. Две трети са със средно образование. Един от 

всеки пет анкетирани лица е висшист. Тези данни са важни, защото 

изследването откри силни корелации по образование – като общо 

правило хората с по-високо образование са по-големи 

привърженици на пряката демокрация, участват по-активно в 

обществения живот и проявяват по-голяма готовност да се включват 

в инициативи за пряко участие на гражданите в управлението. 

Нещо повече дори – при фокус-груповите дискусии и 

дълбочинните интервюта темата за образованието на гражданите 

възникваше напълно спонтанно. Участничка във фокус-група в 

малък град настоява, че:  
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В училище още трябва да се учат децата как да 

участват в управлението. Това не се учи, а се учат 

много други безсмислици. Хората просто не знаят 

какво е пряка демокрация.  

 

Друг участник във фокус група настоява, че липсата на 

информация за механизмите на пряката демокрация не е 

случайност, а преднамерено преследвана цел:  

На управляващите им трябва тъп народ. Трябват им 

хора, които не мислят, които лесно се манипулират, 

които не си знаят и не си търсят правата.  

 

Тъкмо в липсата на (гражданско) образование много участници 

виждат препятствията пред, а и заплахите от пряката демокрация у 

нас. Ето едно индикативно изказване от фокус-група в село:  

Гражданите нямат капацитет. Те са глупави, прости, 

необразовани. Ако им дадеш пряко участие, ще вземе 

да се получи като в Барселона – ще почнат да искат да 

се отделят, ще дойдат сепаратисти… 

 

Подобни мнения се споделят от жители на различни населени 

места, различна възраст, образование и доходи. Ето какво е 

разпределението на респондентите според типа на техните 

домакинства:  
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Сред участниците в проучването най-голям е делът на хората, 

които живеят в домакинство от по 3-4 души – близо половината от 

всички анкетирани. Една четвърт са лицата, които живеят в 

домакинства от по двама души – преобладаващо това са по-

възрастни хора с пораснали вече деца, а не толкова млади двойки, 

които все още нямат деца. По 13 % са дяловете на най-малките и на 

най-големите домакинства (на лицата, които живеят сами и на тези, 

които са в домакинство от по 5-6 души).  

Дяловете на лицата, които са от областния град и от селата на 

територията на областта са равни. Около една пета от анкетираните 

лица живеят в други, по-малки градове на областта.  

Местоживеенето е друг признак, по който има ясно откроими 

корелации – жителите на областния град Пазарджик са по-склонни 

да се поляризират в крайни мнения на приемане и отхвърляне на 

ценностите на пряката демокрация. Жителите на селата по-често се 

въздържат да изразят мнението си. Като общо правило жителите на 

по-малките градчета в областта проявяват най-голяма обществена 

активност и изразяват най-голяма готовност да участват в 

инициативи за пряка демокрация.  
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Гражданското участие  
Обикновено темата за прякото участие на гражданите става 

особено популярна тогава, когато гражданите се чувстват изолирани 

от процесите на вземане на решения; когато смятат, че 

институциите на представителната демокрация вече не 

функционират ефективно и интересите им не са представени и 

защитени на политическо ниво. Ето защо анкетното проучване 

включваше въпроси за участието на гражданите в управлението – 

както на национално, така и на местно ниво.  

Веднага трябва да обърнем специално внимание върху факта, 

че респондентите, които смятат, че гражданите участват 

пълноценно в управлението на национално ниво са под 1%. Сами по 

себе си тези резултати дават сериозно основание за размисъл върху 

легитимността на политическата система у нас и за съпричастността 

на гражданите към управленските решения. Около 8% от 

анкетираните лица смятат, че гражданите „по-скоро участват” в 

управлението на национално ниво. Близо една четвърт от 

респондентите настояват, че гражданите изобщо не участват в 

управлението на национално ниво. Делът на хората, които смятат, 

че гражданите „по-скоро не участват в управлението” е три пъти по-

голям от делът на тези, които смятат, че гражданите „по-скоро 

участват”.  

Тези процентни разпределения са изключително 

симптоматични за отчуждените на гражданите от управлението, за 

усещането за откъснатост от процеса на вземане на решения и 

участие в обществения живот. Близо 24% от респондентите смятат, 

че „само някои участват в управлението”. Това мнение доминира и 

при проведените фокус-групови дискусии, където често се 
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появяваше тезата, че управлението е запазено за партиен елит, за 

овластено малцинство, което има достъп до процеса на вземане на 

решения, но не представлява ценностите и интересите на големи 

групи от хора и по този начин накърнява общия интерес.  

 

 

 

Огромната част от гражданите се чувстват изключени от 

политиката, обезвластени и обект на въздействие, а не субект на 

автономна политическа воля. 

Но тук е важно веднага да се наблегне на значима разлика при 

директното сравнение на резултатите от въпросите за участието на 

гражданите в управлението на местно и на национално ниво. Най-

голямото разминаване е при отговорите „не мога да преценя”. 

Докато един от пет човека не изразява мнение, когато става въпрос 

за националната политика, то при въпроса за участието на местно 

ниво едва 13% се въздържат от отговор. В същото време 8% смятат, 

че гражданите „по-скоро участват в управлението” на национално 

ниво, а близо 13% смятат, че „по-скоро” участват при решаването на 

местните въпроси. Дистанция обаче се запазва и при отговорилите, 
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че гражданите „по-скоро не участват” в управлението на двете нива 

– 24% срещу 28% на местно ниво.  

 

 

Така или иначе явно е чувството на алиенация на гражданите 

от управлението както на национално, така също и на местно ниво. 

Подобно отчуждение е възможно да породи недоверие към 

институциите на представителната демокрация и да провокира 

засилен интерес към формите за пряко участие на гражданите, 

които не биха позволили „само някои” да имат достъп до участието в 

управлението.   

Фокус-групите и дълбочинните интервюта много ясно 

показват, че гражданите на областта виждат проблемите на своите 

населени места в лошото управление на публичните институции:  

Това е нашият град. Това е нашият живот. Не можем 

да си заравяме непрекъснато главите в плясъка и да се 

преструваме, че нищо не ни засяга.  

 

Още по-категорични са хората, които развиват свой бизнес:  
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Ама те управляват нашите пари. Ние пълним 

общинската хазна. Ние си плащаме. Ние работим, ние 

си рекламираме града, ние докарваме тук туристи. 

Имаме право да решаваме как да се харчат парите ни.  

 

Както по-заможните, така също и крайно бедните хора са 

засегнали от лошото управление:  

Това е семеен бизнес. Ангажирани сме ние с мъжа ми и 

синовете също са ангажирани. А кметът беше обещал 

да направи един пазар, едно тържище край пътя, за да 

може да си излагаме продукцията. Но нищо не направи. 

И пътуваме по десетки и стотици километри, за да 

можем да си изложим стоката. А това са пари за 

транспорт, за газ, за сергии. Само прани обещания… 

 

Особено чувствителни са участниците във фокус-групите и 

дълбочинните интервюта към социалните теми:  

Затвориха училището, сега децата ги извозват. 

Банката ще си затвори клона, не знаем дали и един 

банкомат ще ни оставят, за да можем да си теглим 

пенсиите. Ако сега и медицинския център ни затворят, 

ще ни оставят на доизживяване просто…  

 

Формулата на преобладаващия тип управление беше 

формулирана многократни в рамките на интервютата и дискусиите:  

Тяхната е лесна – вдигаш данъците, продаваш 

общинската собственост, теглиш кредити и си 

управляваш, та си свиркаш…  

 

Проблемът е, че подобно управление води до:  

Една непрекъсната спирала на затъване и затъване. 

Защото градът умира. Младите хора избягаха. Няма 

ти вече. Минете по главната и ще видите, че има 

майки с колички и пенсионери. Няма работещи хора. 

От кредит на кредит общината все повече затъва и не 

се вижда изход от това затъване… 
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Същевременно големият проблем в управлението е корупцията:  

Всичко, което е печелившо, кметът гледа да го даде на 

роднини, на братовчеди. Което е на загуба, то остава 

за общината, за да му покрива дълговете…  

 

Така се стига до обобщението, че:  

Не, гражданите не участват в управлението. Те са 

едни статисти, които не играят никаква роля.  

 

Колкото по-далеч са институциите от гражданите, колкото по-

малко те имат преки наблюдения върху тяхната работа и колкото по-

опосредени са взаимоотношенията с тези управленски институции, 

толкова по-малко въвлечени се чувстват гражданите в процесите на 

определяне на приоритети, генериране на решения и управление на 

изпълнението на тези решения. Затова проверихме дали има 

разлика в отговорите на гражданите от различните типове населени 

места – областен град, градове и села.  

Анализът на данните води до извода, че разликите в 

отговорите са драматични. Най-голям е делът на хората, които 

отговарят, че само някои участват в местното самоуправление от 

селата – над 13%. Такъв отговор дават едни от всеки десет жители 

на областния град Пазарджик. В останалите градове от областта 

така мислят едва 1,5%. Тези данни са индикативни за тенденцията 

към рефеодализация на малките населени места, където жителите 

много по-масово се чувстват изключени, обезвласетни, употребени и 

безсилни.  

Същевременно кумулативно около 20% от жителите на 

областния град смятат, че гражданите не участват в управлението 

на местно ниво. Това е с около 5% повече от хората от селата, които 

са на това мнение и с около 10% повече от жителите на по-малките 

градове. От друга страна, докато 5,6% от жителите на областния 
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град смятат, че гражданите „по-скоро участват” в управлението, в 

селата и градовете дяловете на хората с подобни отговори са от по 

3,5%.  

Нека представим за яснота и самата сравнителна графика:  

 

А сега нека анализираме същия въпрос, но вече от гледна 

точка на възрастта на респондентите, за да проверим една от 

хипотезите, която често беше повдигана по време на фокус-

груповите дискусии – а именно, че младите хора не се интересуват 

от политика и обществени въпроси.  

Резултатите от анкетното проучване опровергават тези 

твърдения. Сред лицата, отговорили, че гражданите участват 

активно в управлението най-голям е делът на младите хора. В 

същото време сред респондентите, които смятат, че гражданите по-
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скоро не участват в управлението на местно ниво най-голям е делът 

на тези, които са на над 60 годишна възраст.  

 

 

 

Но докато тези въпроси отразяват мнението на респондентите 

за другите (и в този смисъл отразяват по-скоро доминиращите 

стереотипи сред съответните обществени групи), следващите 

въпроси са насочени към тях самите и тяхното поведение и 

гражданска активност.  
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Избирателна активност  
За по-голяма яснота отново ще сравним отговорите на двете 

нива – национално и местно. Веднага прави впечатление, че делът 

на хората, които гласуват редовно на местно ниво е по-голям от този 

на национални ниво с над 8%. Това показва, че хората са 

заинтересувани от местните въпроси и са активни. Макар и тези, 

които изобщо да не гласуват на национални избори да са два пъти 

повече от тези, които не гласуват на местни избори, все пак дяловете 

са много ниски – 1,5 срещу 3,5 %.  

За темата на настоящия доклад е по-важно друго – огромното 

разминаване между дяловете на хората, които гласуват повече или 

по-малко редовно и мнението за участието в управлението. Тези 

разминавания означават, че хората не възприемат гласуването 

като участие в политиката. Или поне не го възприемат като 

достатъчно силен инструмент за участие в управлението на местно и 

на национално ниво. Това е още един индикатор за проблеми при 

представителната демокрация у нас и за интереса на обществото 

към други механизми за участие в управлението.  

 

 



 
 

17 
Проект № BG05SFOP001-2.009-0133 „АГОРА: Активни граждани за отговорни решения на 

администрацията” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

www.eufunds.bg  

 

Анализът на данните за гласуването показва, че с минимални 

разлики мъжете са малко по-активни от жените при гласуването на 

местни избори.  

 

 

Но защо участието в избори не се възприема като участие в 

управлението. Ето някои индикативни мнения, изразени в рамките 

на фокус-груповите дискусии:  

Първо, не е ясно кой го е избрал този кмет. Преди 

изборите докараха едни хора, регистрираха се, 

гласуваха и си отидоха. Те го избраха – два камиона с 

едни младежи, на които не бяхме им виждали очите. И 

второ – какво можеш да му направиш на кмета. Сто 

пъти ходим при него, сто пъти му казваме една 

крушка да сложи на улицата, че ще се пребият 

бабичките в тъмното. Нищо, не било негова работа, на 

енергото работа било…  

 

Но проблемът е и в самите хора:  

Хората в България не са свикнали да си търсят 

правата. Търпят да ги мачкат. Свиват се. Пазят се да 

не кажат някоя дума на пряко, за да не вземе да им се 
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разсърди кмета. Ами докато е така, няма как да им се 

подобри животът.  

 

И още:  

Предпочитат да избягат. Ще отидат в чужбина, ще 

заминат за града. Но няма да тръгнат тука да се 

борят, за да си подобрят живота. Искат някъде 

наготово да отидат, където вече е подредено, вече е 

пометено…  

 

Според някои участници в проучването това е въпрос на 

манталитет:  

Ние сме едни такива завистливи. Ние сме 

индивидуалисти. Не умеем да играем в отбор. Не 

можем да се съберем и да постигнем нещо заедно. Това 

е манталитетът на българина.  

 

В резултат на това стигаме и до заключението, че:  

Дори когато отива да гласува, българинът не гласува, 

за да му се случи нещо по-хубаво. Той отива за да 

прецака някого. Вика си – ти доста краде, сега ще 

гласувам срещу тебе, та да видиш… И гласува за някой 

още по-голям мизерник, само и само да си отмъсти на 

предишния… 

 

Опит в пряката демокрация  
Но освен местни и национални избори, у нас вече има и 

натрупан известен опит с различни форми за пряко участие на 

гражданите в управлението. Нека да видим профила на включените 

в настоящето проучване респонденти от гледна точка на 

механизмите за пряка демокрация.  

Най-голям е делът на анкетираните лица, които са участвали в 

национален референдум – 29%. Става ясно, че този дял е около два 

пъти по-нисък от делът на респондентите, които гласуват на избори. 
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От всички останали форми за пряка демокрация най-популярна е 

гражданската инициатива на местно ниво – един от десет 

анкетирани лица е взел участие в такава инициатива. 8% са 

участвали в обществено обсъждане, а по около 6% в другите форми 

за пряко участие, които предвижда законът – местен референдум и 

общо събрание на населението.  

От тези данни става ясно, че опитът на гражданите с 

формите за пряко участие в управлението е изключително 

оскъден. Може директно да се заяви, че на практика пряката 

демокрация е непозната на българските граждани.  

Това е много притеснително, защото през последните години 

на територията на област Пазарджик бяха организирани и 

проведени няколко инициативи за пряко участие на гражданите, 

много от които с успешен резултат. Проблем е, че информация за 

тези инициативи не е стигнала до широката общественост и 

активните участници в управлението чрез пряк вот са малцинство. 
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Ако толкова малко хора са взели участие в различните форми 

за пряко участие в управлението, дало това не е сигнал, че няма 

обществена необходимост от пряко участие? Още повече, че в 

рамките на фокус-груповите дискусии многократно бе изразявано 

мнението, че българите не сме узрели за пряка демокрация. Ето едно 

типично изказване от фокус-група в село:  

Рано ни е за пряка демокрация. Пряката демокрация е 

много силно оръжие, това е като атомната бомба в 

управлението на едно общество. То трябва да се държи 

в готовност, но да не се използва. Особено от неопитни 

хора. Ние можем да причиним повече щети, отколкото 

ползи с прякото участие. Просто българите не сме 

отговорни достатъчно за пряко участие.  

 

Но не всички смятат, че още не сме узрели за пряка 

демокрация. Над 80% от участниците в анкетното проучване 

смятат, че е важно прякото участие на гражданите в управлението 

на национално и на местно ниво. 42% смятат, че прякото участие в 

местното самоуправление е „много важно”. Още други 48% смятат, 

че прякото участие е „по-скоро важно”. Така кумулативно девет от 

десет респонденти смятат, че прякото участие е важно за местното 

самоуправление. Делът на хората, които мислят така за 

националната политика е малко по-нисък, но все пак достатъчно 

убедителен – 83% смятат, че е важно гражданите да участват пряко 

в управлението на национално ниво.  
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Както и при въпроса за участието в избори, тук също 

разликите между дяловете на мъжете и на жените, които смятат, че 

прякото участие е важно са много незначителни. По темата за 

значението на прякото участие на гражданите в местното 

самоуправление няма съществени разлики по полов признак.  
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Значими разлики няма и от гледна точка на възрастта на 

респондентите – и младите, и хората на средна възраст, и зрелите 

хора смятат, че е важно гражданите да участват пряко в местното 

самоуправление.  

Дълбочинните интервюта и фокус-групите също показаха, че 

хора от всякакви възрасти се включват в инициативи за пряко 

участие на гражданите на местно ниво. Ако тук има някакви 

възрастови разлики, те се дължат по-скоро на структурата на 

населението, а не гражданската активност – много млади семейства 

се изнасят към градовете, за да търсят по-добро образование за 

децата си и по-добри възможности за работа, а по селата остават 

предимно възрастни хора, много от  които вече пенсионери.  
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Ето и още един интерес разрез – по образование:   
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От горната графика се вижда, че колкото по-високо е 

образованието на респондентите, толкова по-голяма е 

вероятността те да смятат, че е важно гражданското участие в 

местното самоуправление. Това потвърждава тезата, че прякото 

участие е за активните граждани, за тези, които са добре 

информирани и могат да поемат отговорност за решенията си.  

При фокус-групите многократно бе отстоявана тезата, че 

пряката демокрация изисква определено образование и гражданска 

култура. Ето репликите на един от участниците:  

Хората нямат капацитет да участват. Те са глупави. 

Ще се получи като в Барселона – ще се появят 

сепаратисти, ще искат да се отделят…  

 

Но за целите на настоящия доклад много по-важна е друга 

тема – кои въпроси са подходящи за пряка демокрация, има ли 

такива обществени сфери, които гражданите смятат за по-

податливи на пряка демокрация от други.  

Значимите теми за обществото 
Данните от настоящето анкетно проучване представляват 

своеобразна оценка на най-проблематичните теми в обществото. 

Разбира се, още в самото начало трябва категорично да подчертаем, 

че няма нето една от предложените теми, която да не е посочена 

като важна. Тук впечатление прави именоването на улици и 

площади – 8% от респондентите не смятат за важно гражданите да 

се произнасят по този въпрос. 3% смятат, че не е важно гражданите 

да се произнасят и за културно-историческото наследство. Така или 

иначе тези дялове са твърде ниски на фона на останалите 80-90%, 

които смятат, че е важно прякото участие на гражданите.  

Кои са приоритетите? Най-сериозен въпрос се оказва 

поддръжката на пътища и тротоари – 51% от респондентите, казват, 
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че е много важно гражданите да участват пряко в решаването на 

този проблем и други 43% смятат, че гражданското участие „по-

скоро е важно”. От една страна тези отговори са свидетелство за 

недоволството на гражданите от качеството на пътната 

инфраструктура у нас. От друга страна могат да се тълкуват и като 

резултат от често отразяваните от медиите граждански акции за 

блокиране на пътища и кръстовища в знак на протест срещу лошото 

качество на пътната настилка, липсата на пътни знаци, пътна 

маркировка, пешеходни пътеки или прелези. Фокус-групите също 

привеждат емпирични свидетелства, че прякото гражданско участие 

се асоциира с (блокирането) на пътища и магистрали. Ето цитат от 

фокус-група в един малък, но борбен град:  

Ние още не възприемаме прякото участие като 

разумен процес, при който има размяна на аргументи, 

при който има дебат. За нас малко прякото участие 

идва тогава, когато хората не могат да търпят вече, 

когато им е писнало от всичко… Когато толкова много 

им е омръзнало, че не виждат друг изход, освен да 

излязат и да блокират пътя. Белким някой ги чуе там, 

горе… 

 

Но освен пътищата и тротоарите, има още една тема, която 

събира над 50% гласове като „много важна” – това е темата за 

прякото участие на гражданите по въпросите на училищата и 

детските градини. Кумулативно 87% от респондентите смятат, че 

участието на гражданите по тази тема е важно. Това е по-малко от 

дела на „пътищата и тротоарите”, но заслужава внимание.  

По-голяма яснота за значението на тази тема за гражданите 

дават фокус-груповите дискусии и дълбочинните интервюта. Те 

привеждат свидетелства в подкрепа на тезата, че много от жителите 

на по-малките населени места се опасяват, че закриването на 
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училища и детски градини гони младите хора от селото и пречи на 

евентуалното тяхно завръщане обратно. Ето мнение от малък град:  

Има някои въпроси, по които хората са много 

чувствителни. Те много могат да търпят, но за някои 

неща скачат. Едно от тези неща са училищата и 

детските градини. Защото, когато им вземеш 

училището, означава че обричаш това село на смърт… 

 

В същото време има опасения, че сградите на училища и 

детски градини, които се закриват могат да бъдат използвани за 

дейности, които противоречат на интересите на населеното място: 

Хората се опасяваха, че ще направят в училището 

лудница. И много се притесниха от това нещо. Защото 

ти не знаеш какви хора ще докарат тука, как ще ги 

пазят тези хора, няма ли да има зулуми…И с право се 

притесняват хората, особено когато няма 

информация. Затова излязоха.   

 

 

Опазването на околната среда, разпореждането с общинска 

собственост и социалните дейности също са сред темите, които 
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участниците в емпиричното проучване определят като „много 

важни”. Най-много подкрепа генерира темата за опазването на 

околната среда. Вероятно тези отговори отразяват няколко 

конкретни кампании, проведени в област Пазарджик през 

последните години по Закона за пряко участие на гражданите, 

свързани с обществената съпротива срещу управленски решения, 

които застрашават дървета и зелени площи. Ще разгледаме тази 

тема по-подробно и по-късно. Сега е важно да споменем въпросите, 

по които гражданите се чувстват най-несигурни. Тук се набиват на 

очи два въпроса – общинските кредити и бюджета на общината.  

Трябва да припомним, че в областния град Пазарджик преди 

време имаше инициатива за провеждане на референдум за 

общински кредит. До референдум така и не се стига поради 

причини, свързани с недостиг време, логистика и политическа 

подкрепа.  

Готовност за пряко участие 
Но дали гражданите биха участвали, ако все пак се стигне до 

упражняването на някоя от предвидените от законодателя форми за 

пряко участие на гражданите в местното самоуправление? 

Директният отговор е да. И колкото по-близо до гражданите е 

съответната гражданска инициатива, толкова по-голяма е 

вероятността за пряко участие. Най-голям е делът на гражданите, 

които биха се включили в местен референдум – 36% отговарят, че 

категорично ще участват в подобна инициатива и още 41%, че „по-

скоро ще участват”. Така се натрупват общо три четвърти от 

всички участници в анкетното проучване, които биха участвали в 

местен референдум по важна за тях тема.  

За сравнение, хората, които биха участвали в национален 

референдум са две трети от всички. Това също е впечатляващо 
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много, но не и в сравнение с готовността за включване в местен 

референдум. В европейска гражданска инициатива биха се 

включили по-малко от половината от анкетираните лица.  

Другите две форми за пряко участие на гражданите в 

местното самоуправление също намират широка подкрепа сред 

участниците в проучването. 68% от респондентите биха участвали в 

общо събрание на населението, ако темата е значима за тях. Същият 

резултат акумулира и гражданската инициатива на местно ниво – 

69% биха се включили.  

Най-голям е делът на въздържащите се от отговор по 

отношение на гражданската инициатива на ниво ЕС – близо 30% не 

изразяват мнение по този въпрос. Местният референдум отново 

излиза на челно място и по отношение на дяловете на незнаещите – 

едва 5-6% от респондентите се въздържат да отговорят на въпроса. 

При останалите форми за пряко участие на гражданите дяловете на 

хората без отговор са съпоставими – по петнайсетина процента.  
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Нека се фокусираме малко по-внимателно върху 

характеристиките на респондентите, които биха участвали в местен 

референдума по значима за тях тема. Ако анализираме данните по 

възраст, прави впечатление, че хората на средна възраст, активните 

хора между 30 и 50 години изпитват най-малко колебания дали биха 

участвали в местен референдум. Дяловете на гражданите, които не 

биха се включили в подобна инициатива са най-големи сред най-

младите и сред най-възрастните.  

По отношение на пола на участниците, прави впечатление, че 

делът на мъжете, които не биха участвали в местен референдум е 

много по-голям от делът на жените.  
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И тук, както и при останалите въпроси има силни корелации 

по образование. Хората с по-високо образование са много по-

склонни да се включат в местен референдум. Натрупването на 

висшисти и сред групата от респонденти, които категорично биха 

участвали в местен референдум. Макар и да има отделни висшисти, 
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коти не биха участвали в подобна инициатива, то тенденцията е 

категорична.  

 

 

 

Ако анализираме същия въпрос от гледна точка на 

местоживеенето на анкетираните лица, забелязваме, че в град 

Пазарджик има най-голямо натрупване на хора, които не биха 

участвали в местен референдум – кумулативно това са 11% от 

всички, или един от всеки десет пълнолетни жители на областта. Тук 

се открояват другите градове от областта, където гражданите са 

много па-активни – едва 2% не биха участвали в местен 

референдум.  

Макар и жителите на селата да са с по-голям дял на 

нежелаещи да участват в местни референдуми, то там дяловете на 

хората, които не са дали отговор са много малко и на практика 

делът на хората, които заявяват, че биха участвали в местен 

референдум по значима за тях тема в селата е най-голям.   
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Нека за по-голяма яснота разгледаме същите данни, но при 

следващата графика вече не са посочени процентите от всички 

участници в проучването, а процентите от съответното населено 

място.  

Така става много по-ясно, че жителите на селата изразяват 

най-голяма готовност за участие в местен референдум по важна за 

тях тема – 88% биха участвали. За сравнение делът на участващите 

в градовете е с десет процентни пункта по-нисък – 78%, а в 

областния град с 20 и възлиза на 68%.  

Същевременно и нежелаещите да вземат участие в местен 

референдум са най-много в Пазарджик – 19% от жителите на града 

отговарят с категорично не. Ако към тях добавим и още 8% на тези, 

които „по-скоро” не биха участвали, се получават общо 27%. За 

сравнение в градовете едва едни от десет души твърди, че не би се 

включил в местен референдум по значима за него тема, а в селата – 

един на двайсет.  

Делът на колебаещите се е най-голям в градовете – два пъти 

по-голям от делът в Пазарджик и три пъти по-голям от този в селата.  
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Вероятно за тези отговори допринася и съпротивителната 

кампания, която бе мобилизирана в Пазарджик срещу 

предложението за референдум за нов общински кредит. Тогава 

политици от различни политически сили и членове на 

администрацията публично настояваха, че референдумът е 

изключително скъпо начинание, което ще стопи и без това оскъдния 

общински бюджет. Подобни тези за цената на референдума дежурно 

се противопоставят на всяка идея за пряка демокрация. Това се 

случи на няколко пъти и при инициативите за национален 

референдум у нас. За съжаление медийните публикации за 

злоупотреби с публични средства по време на предизборните 

кампании на последния национален референдум не допринасят за 

преодоляването на тези възражения.   
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Ценности и стереотипи  
Социологическото проучване включваше и някой други 

„дежурни” теми, които редовно циркулират у нас, когато се 

дебатират предимствата и ограниченията на пряката демокрация.  

Като цяло тук доминират хората, които се въздържат от 

мнение – около и повече от половината от участниците в анкетното 

проучване. Това е обяснимо, защото в нашите общество все още не 

се е провел задълбочен обществен дебат за смисъла, ефективността и 

ефикасността на институциите за пряка демокрация. Публичното 

пространство по-скоро осцилира между краен популизъм и свръх-

експертни анализи. Но няма ясен и разбираем „превод” на темата за 

пряката демокрация на езика на съвременните обществени въпроси 

и предизвикателства. 

Само 3% от анкетираните лица са съгласни с мнението, че 

представителната демокрация е най-добрата форма на управление. 

Още 16% „по-скоро” са съгласни с това твърдение. Така, въпреки че 

разликите са много малки, хората, които (по-скоро) не са съгласни с 

мнението, че представителната демокрация е най-доброто, с което 

разполагаме са малко повече от тези, които мислят обратното.  

Но тези данни отново са индикативни по-скоро за 

проблемите на представителните институции у нас, а не толкова за 

подкрепата към формите за пряко участие на гражданите в 

управлението. Едва един от пет души на територията на област 

Пазарджик вярва, че представителната демокрация е най-доброто, 

което нашата цивилизация е сътворила.  
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Един от всеки четирима участници в анкетното проучване 

споделя мнението, че пряката демокрация е свързана с популизма. 

Темата за популизма не само стана много актуална пред последното 

десетилетие покрай кампанията на Тръмп, Брекзит и 

националистическите вълни в Източна Европа, но в медийното 

пространство директно се асоциира с референдумите и прякото 

участие. Нека да припомним, че у нас бяха инвестирани огромни 

ресурси, за да се наложи тезата, че гражданите не са узреели за 

пряка демокрация и ще се подлъжат по популистки и неприложими 

политически послания. Националният референдум, иницииран от 

Слави Трифонов трудно може да се приеме като събитие, което 

опровергава подобни съмнения. 

Едва 8% от участниците в проучването категорично не се 

съгласяват с безкритичното асоцииране на пряката демокрация с 

популизма.   
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Ако има твърдение, при което силно се откроява изразяването 

на мнение от респондентите, това е по темата за връзката между 

пряката демокрация и качеството на провежданите политики. Едва 

едни на четирима респонденти не изразява мнение по тази тема.   

Кумулативно повече от две трети от участниците в 

проучването са съгласни с твърдението, че пряката демокрация 

води до по-добро управление. Близо една пета от всички 

респонденти напълно споделят този извод. Хората, които са на 

обратния полюс представляват дребно малцинство – 4% „по скоро” 

не са съгласни с твърдението, а едва 1% напълно се противопоставят 

на идеята, че пряката демокрация подобрява качеството на 

провежданите политики.  
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Мнението на жителите на област Пазарджик е дори още по-

категорично по следващата тема, която традиционно се свързва с 

академичния дебат за предимствата на пряката демокрация. Това е 

въпросът за връзката между формите на гражданско участие и 

политическата корупция. Много наблюдатели и анализатори 

обръщат внимание върху обстоятелството, че интересът към 

процедурите за пряка демокрация се засилва в тези общества, при 

които институциите и управлението са разядени от корупционни 

скандали. Скандалите у нас с апартаменти, къщи за гости, тераси и 

джакузита от последните месеци дават достатъчно поводи за 

съмнения, че неясните процеси на вземане на решения, на 

изпълнение на тези решения и последващ контрол върху резултатите 

акумулират неконтролируем корупционен натиск. Ето защо прякото 

участие на гражданите в управлението се явява разумна 
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алтернатива, която да направи властите пряко зависими от волята 

на гражданите.  

Близо три четвърти от анкетираните лица смятат, че пряката 

демокрация води до намаляване на нивата на корупция в 

обществата. 27% от респондентите настояват, че мнението им 

напълно съвпада с това твърдение. Още над 45% са склонни да се 

съгласят с тази констатация.  

Освен симптом за предимствата на пряката демокрация, 

които жителите на област Пазарджик виждат в пряката 

демокрация, тези данни могат да бъдат интерпретирани и като 

червена лампа за усещането за корупция, което владее нашето 

общество.  

 

 

Но, ако пряката демокрация има толкова силни предимства, 

защо не се упражнява масово у нас? Резултатите от проведеното 

анкетно проучване свидетелстват, че в обществото ни доминира 

разбирането, че политическите партии са основните противници на 
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пряката демокрация. Над 30% от анкетираните лица са напълно 

съгласни с твърдението, че „партиите се страхуват от пряка 

демокрация”. Мнението на още над 40% „по-скоро съвпада” с това 

твърдение. Така общо се получава, че над 70% от жителите на 

областта вярват, че политическите партии са против формите за 

пряко участие на гражданите, които намаляват корупцията и 

повишават качеството на управлението. 

  

 

Любопитно е, че едва половин процент от жителите на областта 

твърдят, че изобщо не са съгласни с твърдението, че „партиите се 

страхуват от прякото участие”. Като се има предвид какви са 

дяловете на членската маса на политическите партии у нас, този 

резултат означава, че има партийни членове, чието мнение съвпада 

с твърдението, че партиите са противници на пряката демокрация.  
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Готови ли сме за пряка демокрация  
Политическите партии навсякъде по света по дефиниция са 

противници на пряката демокрация, защото тя отнема от 

властовите им ресурси. Но дали самото общество, дали гражданите 

са готови за пряка демокрация? 

Делът на хората, чието мнение напълно съвпада с твърдението, 

че ние не сме узрели още за пряка демокрация е повече от два път 

по—голям от делът на хората, които мислят обратното. Кумулативно 

скептиците са повече от половината от всички жители на областта, 

докато привържениците на пряката демокрация са една четвърт.  

 

 

 

Но кои точно са хората, които смятат, че не сме узрели още за 

пряка демокрация? Нека анализираме данните от гледна точка на 

възрастта на респондентите. Това мнение е разпространено най-

силно сред най-младите, тези, които са на възраст между 18 и 30 

години. Всеки трети младеж е твърдо убеден, че не сме узрели още 
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за пряка демокрация. Малко по-малко, 30% от младежите до 30 

години, не изразяват мнение по темата. Тези младежи, които 

категорично настояват, че сме узрели за пряка демокрация са едва 

3%.  

Най-големи поддръжници на пряката демокрация са хората на 

възраст между 41 и 50 години – един от всеки трима души от тази 

възрастова група е на мнение, че сме узрели за пряка демокрация.  

Макар и сред най-младите да е най-голям делът на хората, 

които категорично настояват, че не сме узрели за пряка демокрация, 

то сред възрастовата група 61-70 години кумулативно е най-голям 

делът на тези, които смятат, че ни е рано за пряка демокрация – 

общо така мислят 68% от хората на тази възраст (като един от всеки 

пет е напълно убеден в това). 

 

44% от хората с висше образование не са съгласни с мнението, 

че ни е рано още за пряка демокрация. И тук се запазва същата 
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корелация по образование – колкото по-високо е образованието на 

респондентите, толкова по-вероятно е те да подкрепят пряката 

демокрация. Така при хората със средно образование един от пет не 

е съгласен с мнението, че не сме готови за пряка демокрация. При 

хората с основно образование делът на смятащите, че още не сме 

узрели за пряка демокрация възлиза на 46%, като 7% са 

категорични в оценката си.  

 

 

Разликите по тип населено място са по-незначими в сравнение 

с образованието. Все пак и тук се наблюдават специфики. Най-

големите противници на тезата, че още не сме узрели за пряка 

демокрация са жители на градовете в областта – една четвърт 

изобщо не са съгласни с това мнение и още 17% по-скоро не са 

съгласни.  
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Стимули и обструкции  
Но въпреки скептицизма, според който все още не сме узрели 

за пряка демокрация, през последните години на територията на 

областта бяха реализирани няколко успешни кампании за пряко 

участие на гражданите в управлението. Има ли рецепта за успех? 

Какви са предпоставките, които повишават вероятността една 

инициатива за пряко участие на гражданите да бъде доведена до 

задоволителна развръзка? Какви са бариерите пред прякото участие 

на гражданите?  

Във фокус-груповите дискусии и дълбочинните интервюта 

преобладаваше мнението, че най-големият противник на пряката 

демокрация е гражданската апатия:  

Че кой ни пречи да участваме? Кой ни спира? Кой ни е 

вързал ръцете? Никой! Ние сами не можем да си 

развържем главите и да участваме…  

 

Нещо повече дори – много хора прибягват до крайни решения, 

свързани с напускане на самото населено място, вместо да 
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пристъпят към повишаване на гражданската активност и търсене 

на отговорност от страна на политици и институции:   

Хората предпочитат да избягат, вместо да си 

запретнат ръкавите и сами да си решат проблема.  

 

Затова, както многократно вече потвърди анализът на 

емпиричните данни, много от участниците във фокус-груповите 

дискусии виждат изход в повишаването на гражданската култура и 

в гражданското образование, което да започва от ранна възраст:  

Гражданското участие трябва да се преподава в 

училище. Не да им пълнят главите с какви ли не 

глупости. Трябва от училище да се научат как да си 

гонят правата.  

 

Според други участници във фокус-групите проблемът е в 

липсата на лидери, защото гражданите нямат още куража 

самостоятелно да търсят правата си и да се борят за интересите си:  

Хората са будни, но сами няма да се вдигнат. Трябва 

някой да ги поведе. Ако има кой да ги поведе, веднага ще 

тръгнат.  

 

Но дори и да има кой да организира хората, опитът на 

участниците в проучването показва, че у нас все още съществуват 

много препятствия пред пряката демокрация. Една от тези най-

важни препятствия е липсата на достатъчно практически опит при 

прилагането на Закона за прякото участие на гражданите в 

управлението:  

На първо място законът е написан, но все още не е 

игран достатъчно. Особено за местен референдум. Там 

има бели петна, които трябва да се запълнят. 

Законът не е игран на практика и затова е толкова 

мъчно приложим… 
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В същото време има и много препятствия, свързани с 

„типичния у нас нихилизъм към институциите”, липсата на 

надеждни системи за защита на личните данни и това, че в 

обществото има много недоверие, свързано със злоупотреби с 

информация:  

Да, притесняваха се. Особено бабичките много се 

притесняваха да си дадат имената и ЕГН-тата. 

Сигурно се страхуваха, че някой ще тегли кредит, ще 

им продаде къщите, знам ли…  

 

Тук трябва да споменем още едни ключов проблем, който 

многократно и задълбочено беше дебатиран по време на фокус-

груповите дискусии и дълбочинните интервюта – разминаването 

между легално и легитимно у нас. Участниците в дискусиите 

извеждаха множество примери за това как законът е несправедлив, 

не защитава интересите на обществото и отваря полета за 

злоупотреби. Така много актове на кметове, общински съвети, 

администрация, частни предприемачи се оказват в пълно 

съответствие със закона, но, според участниците в дискусиите, 

влизат в дълбоко противоречие с общото благо и накърняват 

интересите на гражданите:  

Когато се появи някой, който нарушава обществения 

интерес, той първо ти вади документи и ти казва, че 

всичко е законно. И то много пъти наистина е законно. 

Но хората не го искат. Защото не са ги питали. То 

може да е законно, но не означава, че хората ще го 

търпят…  

 

Но какво точно хората не искат да търпят? Данните от фокус-

груповите дискусии и дълбочинните интервюта съответстват на 

резултатите от анкетното проучване. Има няколко много важни 

теми, които предизвикват остра обществена реакция. Това са 

опазването на околната среда - замърсяването на въздуха и водите, 
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изсичането на дървета, поставянето на мощни антени и 

ретранслатори в близост до домовете на хората, построяването на 

търговски и производствени обекти в зелените площи на населените 

места и т.н.; образованието – закриването на училища и детски 

градини, продажбата на сгради; продажбата на общинска 

собственост и съмнителното преотстъпване на публични услуги и 

дейности на частни фирми и подизпълнители. Ето един типичен 

пример:  

Когато разбраха, че искат да правят бензиностанция в 

градинката, под балконите на блоковете, хората 

скочиха. Те направо си го казаха – това няма да стане. 

Ако трябва камъни ще хвърляме, но това няма да 

стане… 

 

Дали е достатъчно да се заяви, че нещо няма да стане? Опитът 

на участниците в проучването сочи, че не могат на местно ниво да 

се решават въпроси, които зависят от национални или пък 

наднационални институции. Ето един много показателен наратив:  

С поделението нещата не се получиха. Сто писма 

пращахме. И до президента, и да председателя на 

Народното събрание, и до омбудсмана. До кого ли не 

пращахме! И нищо. Казват, че това е натовска база и 

не пречи. Ама как не пречи! Непрекъснато гърмят. Не 

могат да спят хората. Децата са стресирани. 

Въздухът отровиха. Но нищо не става…  

 

Освен това любезните писма, самодейните подписки, които не 

са съобразени с изискването на закона, включително и медийните 

изяви, които не са подплатени с реални процедурни действия не 

дават добър резултат. Това кара много хора да чувстват фрустрация 

и да ескалират конфликта, без да предлагат реални решения:  

Само с писма и с подписи нищо не се получава. Докато 

не излязат хората на улицата, докато не преградят 

пътя с телата си, няма да има кой да ги чуе…  
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Има ли рецепта гласовете на хората да бъдат чути, без да се 

стига до екстремни прояви на гражданско неподчинение? Ето какво 

е мнението на участниците в успешни граждански кампании за 

пряко участие:  

Трябва да се реагира максимално рано и максимално 

остро. Колкото по-късно се реагира, толкова по-трудно 

става да се промени нещо. Трябва да се излезе още на 

ниво идея, преди да са тръгнали да я реализират…  

 

В същото време участниците в успешни граждански 

кампании, които плътно са следвали предписаното в закона не са 

съгласни с мнението, че подписките са празна работа и от тях няма 

никакъв ефект. Ето думите на еко-активист с няколко успешни 

граждански кампании зад гърба си:  

Подписите имат значение. Преди аз ходех сам да 

протестирам. И те ми викат: господине, няма тука 

обществен интерес. Вие сте сам, вървете си!  

 

Друг граждански активист потвърждава тази теза:  

Преди да внесем подписката, изобщо не ни вземаха на 

сериозно. Подиграваха ни си. Присмиваха ни се. Когато 

отидохме да внесем дебелите папки, вече бяхме 

събрали едно към петстотин подписа, тогава те се 

стреснаха. Тогава разбраха, че работата е дебела и че 

няма да им се размине този път…  

 

И още един цитат, който потвърждава значението на 

акумулираната гражданска подкрепа, изразена в подписи:  

Дори и не се стигна до гласуване. Само като видя колко 

подписа сме събрали, кметът каза: аз няма да се 

конфронтирам с гражданите. И си оттегли 

предложението. Това беше. Нещата се разминаха. 

Спряхме ги.  
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Но освен масовост, изразена в подписи, гражданската 

кампания задължително изисква и добро планиране. Само с гол 

ентусиазъм, остри реплики и негодувание трудно може 

гражданските интереси да бъдат защитени устойчиво и дългосрочно:  

Те се опитваха да ни атакуват и да ни спрат на всяко 

едно ниво. Затова ние се бяхме подготвили 

предварително. Защото знаехме, че ще се опитат да 

ни спрат. Отидохме на общественото обсъждане, а те 

не ни очакваха. Смятаха, че ще мине формално. Дори и 

зала не си бяха резервирали. Но не мина формално.  

 

При фокус-груповите дискусии и дълбочинните интервюта 

многократно бе изразявано опасенията, че гражданските 

инициативи могат да се политизират и различни партийни 

активисти се опитват да се прикачат и възползват от гражданската 

енергия. Ето защо партиен лидер, който споделя гражданска кауза 

публично се държи на страни от ядрото на гражданското 

недоволство:  

Казах, че ще им помагам, но сами трябва да си 

направят инициативен комитет, да си събират 

подписите, да се организират, за да няма нищо 

партийно в цялата инициатива. 

 

Но не политизацията, а ескейпизмът на гражданите са по-

голям проблем пред прякото участие на гражданите. Още по-тежко 

е, когато съмненията идват от най-близките хора, от семейството и 

приятелите:  

В началото и моите приятели ми се присмиваха – 

казваха ми:  „нали знаеш, че нищо няма да постигнете, 

те ще направят, каквото са си решили”...  

 

Близките и познатите може и да не помагат за отстояването на 

гражданската кауза, но поне не се опитват (преднамерено) да 

пречат. Не така стои въпросът с опонентите на каузата. Затова е 
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важно всички ходове внимателно да бъдат обмислени 

предварително:  

Очаквахме, че ще ни атакуват по такава линия. 

Затова специално бяхме написали, че искаме 

запазването на всички здрави дървета. Така и стана – 

те ни обявиха, че градските дървета имат определен 

живот и, че ако падне някое дърво и нарани някого, ние 

ще бъдем отговорни. Но ние очаквахме такава атака и 

им показахме какво сме записали – ние искахме 

запазването на всички здрави дървета.  

 

Освен от добро планиране, от ентусиазъм и доброволен труд, 

инициативите за пряко участие на гражданите в управлението 

много често се нуждаят от специфична експертиза – правна, 

екологична, политологична или, както е в анализирания казус, от 

архитектурна: 

В инициативният комитет се включи и един 

архитект, местен човек, професионалист, който си 

има свое студио. Не искахме да бъдем само против, 

искахме да предложим и нещо конструктивно. Затова 

нашият архитект изготви алтернативен план, който 

внесохме после за обсъждане.  

 

За съжаление, не всичко при една гражданска инициатива за 

пряка демокрация може да мине с доброволен труд и безплатна 

професионална експертиза. Понякога са нужни и финансови 

ресурси. Според опита на участниците в настоящето проучване, 

финансирането на някои дейности по кампанията не е голям 

проблем, ако каузата е значима за обществеността:  

Трябваше да наемем професионалист за експертната 

оценка на дърветата. За това трябваше да му 

платим. Събрахме парите за има-няма няколко дни. 

Хората идваха и даваха – едни даваха по левче, други – 

по два, но събрахме парите. Ние накрая извадихме и 

доплатихме от себе си остатъка.  
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Много важно за целите на настоящия доклад е да се подчертае, 

че гражданският ентусиазъм е заразен. Когато гражданите лично 

участват в инициатива за пряка демокрация, те натрупват 

самочувствие и още по-ентусиазирано започват да защитават 

интересите си и да отстояват правата си:  

Хората дойдоха на общото събрание. Това беше 

някакъв вид празник. Защото усетиха, че нещата 

зависят от тях. Усетиха, че те решават, че държат 

властта в ръцете си. Обсъждаха, дебатираха, 

аргументираха се. Такова нещо не се беше случвало 

преди… Реално ние написахме историята… 

 

А когато инициативата е доведена до успешен край е 

гражданското общество победи, тогава:  

Удовлетворението е огромно! Просто е неописуемо. 

Като знаеш през какви трудности си минал, през 

какви процедурни хватки и номера, при целия този 

могъщ финансов интерес, който е бил срещу тебе… 

удовлетворението е огромно.  

 

Успешната гражданска кампания за пряка демокрация накрая 

се увенчава с празненство:  

Всеки ден празнувам! Когато минавам по булеварда и 

виждам всичките тези дървета, които сме спасили… 

За мен това е непрекъснат празник… 
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