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ВЪВЕДЕНИЕ  
Местното самоуправление е фундамент на всяко 

демократично общество. Качеството на провежданите местни 

публични политики е функция на активното участие на 

гражданите в местното самоуправление. Много от публичните 

политики на България се структурират на национално ниво, но 

трябва да се прилагат тъкмо на местно. Затова отговорността на 

местните органи на властта да конвертират, да „преведат”, да 

адаптират общите принципи на националните публични 

политики на езика на конкретните местни условия, специфичен 

културен контекст, социално-икономически особености и др. е от 

решаващо значение за успеха или провала на дадена национална 

публична политика (Липхарт). В същото време публичните 

институции на местно ниво са натоварени с отговорността да 

формулират и провеждат специфични местни политики в силно 

конкурента среда и неблагоприятен, като цяло, социо-

демографски и финансов контекст.  

Тези отговорности на местната власт обаче у нас често 

влизат в рязко противоречие с действителността, свидетелства за 

което предоставят периодично отразяваните от медиите 

избухнали скандали. Често се отваря пропаст между легалност и 

легитимност, която изолира разследващите органи и 

прокуратурата: макар и тежко ощетяващи общия интерес и 

гражданите, нелегитимни действия се легализират с решения на 

общински съветници и администрация, изпаднали в ситуация на 
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тежка зависимост. Най-мощният инструмент за противодействие 

на тези дегенеративни тенденции представляват механизмите за 

пряко участие на гражданите в местното самоуправление. Но 

тези механизми рядко се мобилизират за употреба. До ден 

днешен у нас няма нито едно задълбочено проучване на 

факторите, които благоприятстват или възпрепятстват 

инициативите за пряко участие на гражданите в местното 

самоуправление. Още по-лошо – у нас няма „колективна памет” 

(Халбвакс) по темата. Съществуващата нормативна база е по-

скоро куха черупка, която към момента няма собствено 

съдържание. Затова проект АГОРА цели изработване на 

ефективен и работещ модел за пряко участие на гражданите в 

процеса на провеждане на политики на местно ниво.  

Проект АГОРА има 3 основни цели: 1) Открито и отговорно 

управление чрез изработване на работещ модел за пряко участие 

на гражданите; 2) Изработване и отправяне на препоръки за по-

добро управление на провежданите публични политики на 

местно ниво, по-високо качество на предоставяните услуги, 

въвеждане на система за властови баланс и взаимен контрол, 

която да гарантира прозрачност и да намали корупционният 

натиск върху органите за местно самоуправление; 3) Развитие и 

разпространение на инструментите за пряко участие на 

гражданите в местното самоуправление, което е предпоставка за 

включване на всички заинтересовани страни в процеса на 

формулиране и провеждане на местни публични политики и за 

партньорско управление с гражданите и бизнеса. 
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Но пряката демокрация е една от най-противоречивите 

теми, която поляризира мненията не само у нас, но и навсякъде 

по света. Много политици, анализатори и наблюдатели настояват, 

че дори и прословутият Швейцарски модел напоследък дава все 

повече дефекти. Противници на пряката демокрация твърдят, че 

тя изисква развита политическа култура и много силно 

мотивирани и заинтересовани граждани, за да функционира 

ефективно. Ето защо в едно силно атомизирано общество, или в 

едно общество, доминирано от силни индивидуалистични 

ценности, пряката демокрация не би могла да функционира. 

Кризата след референдума за Брекзит, която по всичко личи, че 

ще трае доста по-дълго от предвиденото, дава нови аргументи на 

противниците на прякото участие на гражданите в управлението. 

У нас анализатори и критици напомнят, че България едва ли 

някога щеше да стане член на НАТО и на ЕС, ако тези две теми 

бяха подложени на референдум. А през последните години в 

Западна Европа започна да циркулира неологизмът „neverendum”, 

който иска за постави акцент върху консервативния характер на 

всяка една инициатива за пряко участие на гражданите, която 

обикновено спъва реформите и прогресивните обществени идеи.  

Но голяма част от аргументите както на привържениците, 

така също и на противниците на идеята за пряка демокрация са 

базирани на ценности, а не на емпирични доказателства или 

научни анализи на надеждни данни. Ето защо тези аргументи 

дават израз по-скоро на идеологически сблъсък, а не са свързани 

с процедурите, инструментите, принципите и правилата на 
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инструментите за пряка демокрация. Целта на този доклад е да 

представи панорамен преглед на научни публикации, проучвания 

и анализи, посветени на темата за пряката демокрация, за да 

може читателите да се ориентират по-добре в материята и да 

развият гражданските си сетива, за да разграничават твърдения и 

позиции, базирани на всекидневни нагласи и/или партийни 

пристрастия и емпирични свидетелства, които удържат 

контекста на своята валидност. В края на публикацията 

предлагаме списък с подбрана литература, която може да 

послужи на тези, които биха искали да се запознаят по-детайлно с 

представените в доклада източници и автори.  
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ДЕФИНИЦИИТЕ  
„Пряка демокрация” е общо понятие, което може да означава 

съвсем различни неща в различен социален и историческа 

контекст. Като правило пряката демокрация се свързва с 

възможността гражданите сами да решават политически 

въпроси, без за това да използват свои представители като 

посредници. У нас, както и в по-голямата част от съвременния 

сват, се практикуват три основни форми на пряка демокрация: 

референдум, общо събрание на населението и гражданска 

инициатива.  

Пряката демокрация не включва правото за директно 

избиране (на президент, кмет и т.н., защото те са представители) 

и правото за отзоваване (на депутати, общински съветници и 

т.н.).  

Авторите правят и още някои полезни дистинкции: 

референдумът е различен от гражданската инициатива, защото 

обикновено се свързва с предложения за законодателни промени. 

От своя страна задължителните референдуми се различават от не 

задължителните, защото имат различна тежест в обществото. 

Референдумите, които не са задължителни се възприемат по-

скоро като възможност за гражданите да повдигнат важни 

обществени теми, а не като легитимиране на важни 

законодателни предложения, идващи от парламента.  

Фрей е сред онези автори, които настояват, че пряката 

демокрация не е алтернатива на представителната, а неин важен 
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коректив – той доказва с данни, че от всички референдуми, 

проведени в Швейцария от 1848 до 1990 г. 39% мнозинството на 

референдумите се е различавало от това в парламента. Много 

автори възприемат тези данни като свидетелство за 

изкривяванията, които произвежда представителната 

демокрация и за острата нужда от зачитане на мнението на 

гражданите в периодите между изборите.  

Самата дума „референдум” е с латински корен и означава 

„обръщение, съобщение, позоваване”. Макар и думите 

„референдум” и „плебисцит” днес често да се употребяват като 

синоними, плебисцит от латински означава „допитване”, 

„позоваване” на плебса, на нисшите класи и няма тези конотации 

със свободните граждани, които притежава атинската представа 

за пряка демокрация.  
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ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ  
Днес историците се обединяват около мнението, че първите 

доказани следи за практикуване на пряка демокрация са в древна 

Атина през 5. в. пр. н.е. В Общото събрание на Атина имали право 

да участват всички граждани – мъже, които имат собственост (без 

чужденците, робите и жените). Доказано е, че от около 30 хил. 

граждани на Атина едва няколко хиляди били политически 

активни и упражнявали своята воля в институциите на пряката 

демокрация. Характерно за атинската демокрация е, че 

гражданите чрез Общото събрание не просто участвали в процеса 

на вземането на решения, но също така и контролирали 

изпълнението на тези решения.  

Подобно на Атина, Рим също развил институциите на 

пряката демокрация. Римската република познавала практики на 

гражданско законотворчество, гражданско вето и граждански 

контрол.  

Съвременните форми на пряка демокрация се свързват с 

Швейцарските градове от 13. в. През 1847 г. Швейцария включва 

института на референдума в свята модерна конституция. През 

1891 г. швейцарците променят конституцията си и добавят към 

правото на вето върху парламентарните решения и правото на 

законодателна инициатива.  

След Първата световна война няколко европейски държави 

въвеждат възможността за референдум на конституционно ниво 

по примера на Швейцария. Сред тях са Австрия, Ваймарската 
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република, Чехословакия и др. Но референдуми почти не се 

провеждат.  

След края на Втората световна война референдумите 

намират широко приложение по целия свят, но източният бум на 

пряката демокрация се разразява в края на 20. и началото на 21. в. 

В момента държавите в Европа, които позволяват провеждането 

на референдум са повече от 30.  
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ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАТА 
СТАБИЛНОСТ  

Консервативната теза, че пряката демокрация води до 

политическа дестабилизация е позната отдавна. След 

референдума за Брекзит обаче, тази мантра отново започна да 

става все по-популярна. Зимон Гайзухлер е един от онези автори, 

които задълбочено изследват въпроса. Гайзухлер е категоричен, 

че особено когато имаме предвид Швейцария, тезата за 

политическата нестабилност рухва. Лондер (2011) също провежда 

серия от сравнителни проучвания, които стигат до заключението, 

че „политическата стабилност и пряката демокрация могат да 

функционират едновременно”. Според годишните доклади на 

Световната банка Швейцария е една от най-стабилните страни на 

света, без никакви резки флуктуации. Линдер установява, че дори 

и периодите на политическа несигурност в Швейцария не 

корелират с инициативи за пряко участие, а повече с кризи на 

парламентарното управление.  

Но дали това важи и за останалата част от света? Лукач също 

провежда проучвания по темата, които показват корелация 

между политическата нестабилност и интензифицирането на 

обществения дебат по въпросите за прякото участие на 

гражданите. Но той настоява, че корелацията не означава 

каузалност. Според изследването, които Лукач ръководи 

каузалността е обратна: кризите на представителната 

демокрация, кризите на участието на гражданите, породени от 
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институционални проблеми, икономически спад, еманципация на 

политическия елит от гражданското общество и т.н. провокират 

обществен дебат и възбуждат гласовете в полза на пряката 

демокрация. За Лукач и неговия екип пряката демокрация по-

често е призвана да възстанови политическата стабилност, 

отколкото сама да провокира политическа нестабилност.    

По подобен начин и при Брекзит кризата настъпи в 

парламента и дори вътре в рамките на партийните фракции, а не 

толкова при организацията и провеждането на референдума. 

Отделно стои въпросът дали и доколко точно този референдум 

спази най-добрите стандарти за честна и почтена предизборна 

надпревара, но на тази тема ще се върнем отново по-нататък в 

доклада. Но това е свързано и със следващата ключова критика 

към пряката демокрация.  
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Разбира се, не бива да се забравя, че Хитлер умело използва 

референдума като възможност да манипулира общественото 

мнение и да концентрира политическата и икономическа власт в 

ръцете си – през 1933 г. чрез референдум Хитлер изтегля 

Германия от Лигата на народите; през 1934 г. Хитлер премахва 

разделението на властите и става фюрер чрез референдум с 

огромно мнозинство; през 1935 г. отново след референдум Хитлер 

окупира Рейнската зона.  

В наши дни опитите за окупация на чести от Украйна отново 

търсят вътрешна и външна легитимация чрез доста съмнителни 

референдуми. 

В литературата по темата са представени различни казуси 

от света, които показват различни черти на прякото участие на 

гражданите като инструмент за провеждане на публичен дебат и 

вземане на управленски решения. Тук акцентът е поставен върху 

просветителската роля на референдумите и възможността за 

промени на обществения дневен ред. Една неуспешна инициатива 

от Швейцария, например, предизвиква международен отзвук и 

води до промени в законодателството на много страни по света. 

Става въпрос за инициативата за правата на хората с увреждания, 

която цели конституционна поправка, която да гарантира 

достъпност до публичните сгради за хора с увреждания, които 

ползват помощни средства за предвижване. В самия край на 20.в. 

са събрани над 100 хил. подписа в подкрепа на инициативата, 

като подписката е организирана от над 30 граждански 

организации на хора с увреждания от територията на цялата 
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страна. Трябва да споменем, че тази инициатива се подема в 

Швейцария след изключително силни и успешни подобни 

кампании в САЩ през 70-те години на 20.в. и в Обединеното 

кралство през 80-те години. При организирания референдум в 

Швейцария обаче две трети от гласувалите отхвърлят 

предложението, а подкрепата си за него дава само една трето от 

гласувалите при избирателна активност от около 50%. Въпреки 

неуспеха на референдума, гражданската инициатива изостря 

обществената чувствителност към проблемите на хората с 

увреждания и днес в много държави от Европа, включително и у 

нас, публичните сгради трябва да са достъпни за хора с 

увреждания.  
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ГРАЖДАНИТЕ НЕ СА ДОСТАТЪЧНО КОМПЕТЕНТНИ, ЗА 
ДА УЧАСТВАТ ПРЯКО В УПРАВЛЕНИЕТО 

Решението на референдума в Швейцария за забрана на 

новото строителство на минарета е един от най-често срещаните 

аргументи срещу пряката демокрация. Много от критиците на 

прякото участие на гражданите смятат, че от морална гледна 

точка директната демокрация е безотговорна и води до „грешни” 

решения, които се неморални. Подобни примери за „лоши”, 

„неинформирани” решения, които гражданите са взели в ущърб 

не просто на общия, но и на честните си интереси се въдят често 

от ръкава на противниците на прякото участие. Любимият 

пример на икономистите е референдумът от 2003 г., когато 

гражданите на Швейцария отхвърлиха политическото решение за 

влизане в Еврозоната.  

Лудроф (2006) настоява, че дори и в древните гръцки 

градове-държави, където възниква и е много по-адекватна 

пряката демокрация, са съществували напрежения между 

обществения „елит”, който трябва да мисли стратегически и 

дългосрочно и „обикновените” граждани, които се водят от 

моменти настроения и не виждат „теорията” – общата картина, в 

която даденият проблем е ситуиран. Този проблем е още по-

наблял в момента, защото светът се усложнява, политическата 

дейност се професионализира, зависи все повече от експертите и 

дори „професионални” държавници не могат да бъдат 

компетентни в много сфери, а разчитат на съветници и 

технократи.  
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Много изследвания оборват предпоставката за 

„некомпетентните” и „безотговорни” граждани. Матусака, 

например, настоява, че няма как логически последователно да 

твърдим, че „обикновените” граждани не са достатъчно 

информирани, за да отговорят с „да” или „не” на конкретен 

социален въпрос, а са подготвени да изберат между листи на 

политически партии, които съдържат десетки имена, биографии 

и професионален опит.  

 Бъдж стига още по-далеч в проучванията си и установява, 

че предпоставката, че политиците са „по-компетентни” от 

гражданите отдавана вече е невалидна. Според Бъдж 

„длъжностната характеристика” на съвременния политик 

включва много умения, свързани с публично говорене, 

дебатиране, появи по медиите, които не винаги са свързани с 

професионална компетентност в дадена сфера. Нещо повече дари 

– тъкмо натискът да са компетентни по много теми превръща 

много политици в крайно повърхностни и податливи на лесно 

смилаеми, медийно атрактивни тези, които са в остри 

противоречия с научната експертиза. Фелд установява, че много 

често депутати и общински съветници са напълно безпомощни 

без своите „структури” – партийни централи, експерти и 

съветници и на излизане от пленарна зала не могат да обяснят за 

какво точно са гласували.  

Повечето изследвания показват обратна зависимост: не е 

вярно, че гражданите като правило са некомпетентни по сложни 

политически въпроси, но е вярно, че пряката демокрация 
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демонстрира силна корелация с информираността на гражданите 

– колкото по-развити са институциите на пряка демокрация в 

едно общество, колкото по-често гражданите практикуват пряка 

демокрация, толкова по-добре информирани са тези граждани в 

сравнение с обществата, където директното влияние в 

управлението не се упражнява пълноценно или изобщо.  

 

 

Но автори като Лупиа и Матусака поставят в своите 

изследвания и още един важен акцент – обикновено критиката за 

„некомпетентните” граждани настоява, че техните решения са 

базирани на ценности и изпускат от поглед процедурите, 

институциите и комплексния характер на много от съвременните 

проблеми. Лупиа и Матусака настояват, че тъкмо разкъсването на 

връзката между ценности е политически решения е един от 

основните проблеми на съвременните демокрации. Ето защо 

гласуването за ценности или дебатът върху ценностните 

основания на дадени политически решения е много важен и той 
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се активизира тъкмо чрез механизмите на пряката демокрация, а 

не в кулоарите на парламента или сградата на общинския съвет. 

За Матусака „пряката демокрация е инструмент едно общество 

или една местна общност да постави сама пред себе си въпроса за 

ценностите, на  които се базират провежданите публични 

политики”.  
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ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ПРАВАТА НА 
МАЛЦИНСТВАТА  

Болигер и Меркел са сред авторите, които най-гръмогласно 

настояват, че пряката демокрация представлява диктатура на 

едно консервативно дясно мнозинство над безсилните 

малцинства в обществата. Разбира се, тази теза не е никак нова. 

Но техните тези са базирани на ценности, а не на доказателства. 

Ватер (2011) провежда сравнително научно проучване и доказва, 

че пряката демокрация на практика нито представлява 

инструмент за доминация на мнозинството над малцинството, 

нито пък е ефективен инструмент за разширяване на дадени 

правомощия за конкретни социални групи или защита на 

малцинствата.  

Задълбоченият анализ на данните от гласуванията в 

Швейцария показва, че на практика гласуването не се разделя на 

малцинства срещу малцинства, а по различните обществени 

въпроси се сформират тематични коалиции, които са много 

плаващи – едни социални групи се комбинират по едни теми и се 

разпадат по други.  

Шмид изследва в сравнителна перспектива двете системи и 

установява, че всъщност при парламентарните демокрации 

централизацията на власт в представители на една обществена 

група е много по-силна, отколкото при пряката демокрация, 

защото веднъж сформирано правителство със силна 

парламентарна подкрепа, е много трудно да бъде контролирано. 
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При пряката демокрация в различните референдуми има много 

по-силен текущ контрол върху правителствените решения и 

възможности за блокиране на нелегитимни действие, предприети 

след изборите или между изборите.  

Тенденциите на концентрация на власт в политически 

елити, които представляват най-вече интересите на 

икономически групировки е особено силна в младите демокрации 

от централна и източна Европа. Лукач смята, че в тези общества 

правата на малцинствата са много по-силно застрашени, 

отколкото в държави с развити институции и политическа 

култура и практика на пряка демокрация.  

Но основният аргумент на Шмит си остава тезата, че при 

представителните демокрации, където няма развити институции 

за текущ контрол, не само че властта се взема за 4 години, но и 

вероятността опозицията да се домогне до власт намалява, 

защото икономиката е силно зависима от правителственото 

преразпределяне на средства (по линия на националния бюджет 

или пък европейско финансиране). Точно в такива общества 

пряката демокрация би могла да има силен демократизиращ 

ефект и да намали корупционния натиск, олигархичното влияние 

и капсулизацията на властта.  

Изследванията на Хьолингер доказват, че при пряката 

демокрация малцинствата имат много по-голям шанс да 

повдигнат въпросите за техните права, отколкото при 

представителните демокрации. Това просвещава обществата и 
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развива тяхната имунна система, макар и да не води 

задължително за решения в полза на тези малцинства.  

 

 

 

Същевременно пряката демокрация води до по-голяма 

ефикасност на правителствените разходи. При сравнително 

проучване в САЩ Мацусака установява, че щатите, които са 

развили и практикуват институциите на пряката демокрация 

успяват да привлекат повече инвеститори и да развият по-добре 

икономиките си. Фелд провежда подобно проучване в Швейцария 

и регистрира значими разлики между различните кантони в 

зависимост от тома дали референдумите са задължителни или не 

са: кантоните, при които има задължителни референдуми 

намаляват разходите си с между 7 и 11%. Данните от проучването 

на Блумбърг са още по-категорични – в САЩ тези щати, които 

позволяват провеждането на граждански инициативи са с около 

20% по-ефективни от тези, които не са въвели този инструмент 

за пряка демокрация.  
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ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ГОРНИТЕ 
КЛАСИ 

Меркел твърди в своите политически изказвания, че като 

общо правило на референдумите гласуват предимно по-високите 

социални класи и по този начин те затвърждават господстващото 

си положение в обществото (2011). Други изследвания като тези 

на Хард и Линдер също потвърждават, че колкото по-голям залог 

имат гражданите, толкова по-мотивирани са да участват в 

политическия живот и да гласуват. В този смисъл и в 

референдумите участват по-образованите и по-заможните хора.  

Но тази тенденция важи не само за пряката, но също така и 

за представителните демокрации. Но проучването на Ватер 

доказва, че при пряката демокрация шансът маргинални 

политически теми да влязат в дневния ред на обществото е много 

по-висок, отколкото при парламентарните системи. Това 

увеличава възможностите за политическа активизация на 

обществени групи, които по принцип не са особено активни в 

политическия процес, когато се говори за „конвенционални 

теми”.  

Статистическите данни от изборите в Швейцария показват, 

че колкото по-значима за обществото е дадена тема, толкова по-

малка е вероятността за изкривяване на резултатите в полза на 

„високите” обществени слоеве, защото повече хора се 

мобилизират да гласуват. И обратното – „високите” класи имат 



 
 

24 
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  

доминиращо въздействие по най-баналните теми, които не 

предизвикват сериозен обществен интерес. 

Но тук е важно да подчертаем и още една икономическа 

зависимост, която разкрива проучването на Фелд: брутният 

вътрешен продукт на глава от населението вътре в рамките на 

Швейцария е различен – тези кантони, които дават разширени 

права за пряко участие на гражданите имат с по около 5% по-

висок БВП на глава от населението в сравнение с кантоните, 

които са ограничили възможностите за пряко участие. Отново 

имаме обратна каузалност.  
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ВЪПРОСЪТ ЗА КОНТРОЛИРАНИЯ ВОТ  
Темата за ролята на парите при изборите отново стана 

актуална след кампанията на Тръмп при президентските избори 

в САЩ. Разбира се, този въпрос занимава обществото още от 

първите атински демокрации. Но дали действително при пряката 

демокрация опасността парите да определят резултатите от 

гласуването е по-голяма отколкото при партийните системи на 

представителните демокрации?  

Основната критика към пряката демокрация тук се състои в 

това, че инициативата за референдуми обикновено не идва от 

самите граждани, а от добре подготвени и заинтересовани 

лобисти и групи за натиск (В. Меркел).  
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Но проучванията показват, че инициативите за 

референдуми по някои от най-важните теми не идват от платени 

лобисти, а именно от групи от граждани или отделни индивид, 

които са силно мотивирани поради личен негативен опит, 

ценности или каузи.  
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ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И РЕФОРМАТОРСКИТЕ ИДЕИ  
Борнер и Брунети вероятно са най-популярни сред 

авторите, които настояват, че пряката демокрация всъщност 

слага прът в колелата на всяка една реформаторска инициатива. 

Тези автори настояват, че в свят с акселерираща икономическа и 

социална промяна представителните демокрации са много по-

адаптивни и много по-лесно се нагаждат към променящите се 

условия и изисквания на икономическата и политическа среда. Но 

изследванията на Абромет доказват, че това е така само на високо 

теоретично ниво. На практика се оказва, че дори и чисто 

процедурно правителствата в парламентарните републики да 

имат възможност за по-бързо вземане на решения, това не винаги 

води до високо качество. Нещо повече дори – една дългосрочна 

политика трябва да е последователна и съгласувана, а бързите 

политически решения и честите смени на партийните лидери и 

политики водят до противоречиви политики, които в 

дългосрочен план изобщо не са толкова ефективни, колкото 

претендират.  

Но и още нещо – проучванията показват, че особено на 

местно ниво, практикуването на пряка демокрация се оказва по-

ефективно и по-ефикасно: в сравнителен план реформаторските 

идеи се прокарват по-лесно на местно ниво, където се практикува 

пряка демокрация, отколкото там, където възможностите за 

пряко участие на гражданите са редуцирани.  
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Смит и Толберт се фокусират върху влиянието на прякото 

участие на гражданите върху политическите институции. В 

своето изследване от 2004 г. те установяват, че в САЩ онези щати, 

които предоставят възможност за провеждане на граждански 

инициативи се радват на по-високи нива на доверие от страна на 

гражданите към политиците и по-високо участие по време на 

избори.  

Един от учебникарските примери за това, че референдумите 

не са инструмент единствено на консервативните сили в 

обществото е референдумът от 2003 г. в Швейцария. Този 

референдум е иницииран от (бивши) военни, които се 

противопоставят на реформата в армията, която предвижда 

намаляване на броя на военнослужещите с 30% за сметка на 

въвеждането на високи технологии и „модернизация” на силите 

за сигурност. Организаторите успяват да съберат необходимите 

за провеждане на референдум 50 хил. подписа, но при гласуването 

тяхното предложение е отхвърлено категорично от гражданите, 

три четвърти от които гласуват против консервативните 

настроения сред военните и подкрепят реформата в закона.  
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ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКОТО 
РАЗВИТИЕ 

Една от ключовите теми, които се обсъждат във връзка с 

пряката демокрация е влиянието ѝ върху икономическото 

развитие на страните. Матусака доказва, че със сигурност за САЩ 

е валидно твърдението, че тези щати, които по-добре са развили 

и ползват институциите на пряката демокрация подобряват 

икономическия си растеж. 

 

 

 

 

 

Блум и Мюлер са автори на сравнително проучване, което 

цели да разкрие връзката между пряката демокрация и 

икономическото развитие на обществата. Те стигат до извода, че 

въвеждането на институцията на референдумите със сигурност 

оказва благоприятен ефект върху икономиката. Данните от 
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проучването по отношение на гражданските инициативи не са 

толкова убедителни – според емпиричните данни, с които те 

разполагат гражданските инициативи са икономически 

неефективни и се прилагат в държави с по-високи нива на 

корупция. Тяхното статистическо проучване на официални 

източници и данни не открива корелация между пряката 

демокрация и бюджетния дефицит, брутния вътрешен продукт и 

ефективността на правителствата в изследваните държави.  
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НОРМАТИВНАТА РАМКА 
У нас материята е регулирана със Закона за пряко участие 

на гражданите в държавната власт и местното самоуправление от 

2009 г. Както и в повечето други държави, у нас законът 

предвижда три форми за пряко участие на гражданите: 

референдум (на местно и национално ниво); общо събрание на 

населението и гражданска инициатива. След приемането на 

Регламента на ЕС № 211 от 2011 г. през 2012 г. и у нас в закона е 

добавена и възможността за провеждане на европейска 

гражданска инициатива. В нашия закон не са включени 

възможности за отзоваване на депутати, кметове и общински 

съветници, макар че подобни предложения се появяват в 

публичното пространство по време на дебатите около 

изготвянето на проектозакона.  

Законът се опира на четири основни принципа: свободно 

изразяване на волята; общо, равно и пряко участие с тайно 

гласуване; равен достъп до информация по поставения въпрос и 

еднакви условия за представяне на различните становища. Тук 

трябва да споменем, че някои критици на пряката демокрация 

виждат още на ниво принцип проблем пред осъществяването и у 

нас, защото тайното гласуване е симптом за съмнения за 

зависимост, за неавтономност на избирателите, което 

противоречи на ключовите предпоставки за прилагане на 

пряката демокрация, свързани с определена гражданска и 

политическа култура и гражданска еманципация.  
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Чл. 4. на закона изисква отседналост от минимум 6 месеца за 

гласоподавателите само на местно, а не и на национално ниво. 

Тук трябва да припомним дебатите в комисиите на НС и в 

пленарна зала на парламента, където многократно бяха 

изразявани съмнения във възможни манипулации, свързани с 

„платени избиратели”, които се „разкарват с автобуси” от едно 

населено място в друго, регистрират се” десетки хора на един и 

същи адрес” и има възможности за опорочаване на 

демократичните практики.  

По силата на закона финансирането на националните и 

местни референдуми се поема съответно от националния бюджет 

и от общинските бюджети. В закона не е регламентирано 

финансирането на кампаниите на различните страни, медийните 

отразявания и др. кампанийни дейности и това доведе до 

скандали по време на последните инициативи за национален 

референдум у нас.  

Тъй като настоящият проект е фокусиран върху прякото 

участие на гражданите в местното самоуправление, сега ще се 

фокусираме върху тази тема.  

Най-напред трябва да подчертаем, че според закона 

решенията от местния референдум не подлежат на последващо 

одобрение от съответния Общински съвет. Общинският съвет 

може само да приеме съответен акт за изпълнението на 

решението от референдума. Необходимо е да разгледаме тази 

тема по-детайлно, защото обикновено се стига до инициативи за 

местни референдуми именно тогава, когато гражданите смятат, 
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че общинските съветници не защитават общия интерес, а частни 

интереси и/или са обект на въздействие от други икономически 

и/или политически субекти.  

Според чл. 31 от закона Общинският съвет има право да 

редактира поставените въпроси за референдум, без да променя 

техния смисъл. Някои анализатори смятат, че по този начин на 

Общинския съвет се дава власт, която може още на това ниво да 

опорочи идеята за референдум чрез манипулативно редактиране 

на въпросите или тяхното неясно формулиране. Същевременно е 

възможно общинските съветници да решат да не приемат 

предложението за референдум, освен ако то не е инициирано от 

кмета на общината. Това отново ощетява гражданите според 

критиците на закона.  

Но ако законът предвижда възможност за обжалване на 

решението за отказ от произвеждане на референдум пред 

съответния административен съд, то одобрението на бюджета за 

референдума е изцяло в ръцете на общинските съветници, които 

и тук биха могли при една хипотеза за злонамереност да окажат 

силно въздействие върху цялата инициатива.  

 След промените в закона от 2015 г. предложението от 

референдума е прието, ако са гласували не по-малко от 40 % от 

избирателите и повече от половината от гласувалите са 

подкрепили предложението. Тук отново има дебат, защото някои 

анализатори и коментатори настояват, че у нас има много 

общини с „мъртви души” – избиратели, които съществуват само 

по списък, но отдавна живеят извън страната и изобщо не 
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участват в избори. Много често при избори избирателната 

активност не успява да достигне 50% от списъчния състав. Затова 

се отправят предложения за база да се приемат не 

регистрираните в списъците избиратели, а гласувалите на 

последните местни избори. Например, на последните местни 

избори през 2015 г. за страната избирателната активност на 

първи тур е малко над 50 %, а на втори тур едва прехвърля 40%. 

При положение, че има общини с много висока избирателна 

активност от по 80%, има и такива, които остават на нима от 

около трийсетина процента. Да се очаква, че подобни общини ще 

успеят да мобилизират избиратели да се завърнат от чужбина, за 

да участват в гласуването е твърде нереалистично.  

В този смисъл ал. 3 на чл. 41 от закона овластява 

гражданите в по-голяма степен, защото при провеждането на 

референдум едновременно с местни избори, референдумът се 

зачита, ако предложението е прието от повече от половината от 

подадените действителни гласове за общински съветници в 

дадената община.  

За разлика от референдума, гражданската инициатива е с 

доста по-облекчена процедура и в област Пазарджик се прилага 

доста по-често и с по-високи нива на успеваемост през 

последните години. За организиране на местна гражданска 

инициатива са необходими 50 граждани от съответното населено 

място, които имат избирателни права. Някои анализатори смятат, 

че и тук има несправедливост, защото не е логично да се изискват 
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50 души и за община от няколко стотин хиляди души и малко 

кметство с няколко десетки жители.  

Гражданската инициатива има много по-слаба сила от 

референдума, тя разчита повече на общественото мнение, 

медиите и апелира към морала на отговорните институции, 

защото подписката от гражданите се внася за разглеждане в 

съответния орган на местното самоуправление или на областните 

структури, но няма задължаващ характер. Въпреки това, 

подписките при гражданските инициативи са силен и доста по-

евтин инструмент за пряко участие на гражданите, защото 

успяват да акумулират граждански ресурс за натиск в кратки 

срокове по наболели обществени проблеми.  

Третият инструмент за пряко участие на гражданите в 

местното самоуправление, който предвижда българското 

законодателство е общото събрание на населението. По закон 

този инструмент е приложим само за малки общини, кметства, 

квартали и населени места с население до 10 хил. жители. Става 

въпрос за население, а не за избиратели. Това означава, че 

ограничението е още по-голямо, защото, ако не броим децата и 

младежите под 18 години, избирателите могат да паднат до 

няколко хиляди.  

Освен по инициатива на кмета и общинския съвет, общото 

събрание на населението може да се свика и по инициатива на 

една петдесета (но не по-малко от 20 души) от гражданите с 

избирателни права в съответната община или населено място. 

Това е доста достъпна практика.  
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Общото събрание се провежда с падащ кворум и ако в 

началото не се явят една четвърт от гражданите с избирателни 

права, събранието може да се отложи с един час и се приема за 

легитимно, ако в него участва поне една десета от гражданите с 

избирателни права. Трябва да подчертаем, че общото събрание 

може да реши гласуването да е тайно или явно. Някои 

анализатори обръщат внимание, че възможността за явно 

гласуване противоречи на принципите на самия закон и може да е 

предпоставка за манипулиран вот в населени места, където 

хората се познават и обикновено са зависими от кмета и/или 

местния бизнес.  

Изпълнението на решенията на общото събрание е вменено 

като задължение на кмета. Законът предвижда възможност за 

обжалване на законността на общото събрание и на мълчалив 

отказ на кмета за свикване на общо събрание, но няма предвиден 

механизъм за обжалване на (не)изпълнението на решенията на 

общото събрание от страна на съответния кмет. Така при 

хипотеза за напрежения между кмета и населението е мислимо 

протакане на изпълнението на решенията от страна на кмета или 

пък тяхното опорочаване, а законът не предвижда възможност за 

намеса нито на съда, нито на областната администрация при 

подобни недобронамерени действия.   

Тази тема също присъства в публично достъпните 

препоръки за подобряване на закона, които представяме в 

следващата част на доклада.  
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ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ  
Автори, анализатори, граждански лидери, журналисти и 

представители на академичната общност често публично 

отправят препоръки за подобряване на условията за пряко 

участие на гражданите в управлението у нас. Тук сме обобщили 

най-силните и най-консенсусни препоръки, които присъстват в 

публичното пространство у нас.  

Вероятно като най-сериозна бариера пред осъществяването 

на референдуми на национално и местно ниво у нас се 

възприемат изискванията за кворум. Предложенията се движат в 

границите между 15 и 30%. В момента референдумът е валиден, 

ако предложението е подкрепено от повече от половината 

участвали избиратели. Темата е много деликатна, защото, от една 

страна, защитниците на пряката демокрация настояват, че тъкмо 

активните граждани следва да бъдат насърчавани да участват в 

управлението. От друга страна обаче, има сериозни опасения за 

контролиран или манипулиран вот, ако изискването за кворум 

падне до под 10-15 %. Това на практика ще позволи едни малко 

по-голям работодател или политически субект да легитимира 

чрез най-силният инструмент на демокрацията решения в частна 

полза.  

Друга важна тема е намаляването на изискването от 200 

хил. подписа за инициирането на национален референдум. Тук 

отново предложенията варират между 50 и 150 хил. Срещу тези 

предложения обикновено се отправят чисто финансови 
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аргументи или критики, свързани с легитимността на едно 

предложение, което не успява да мобилизира дори и 200 хил. 

гласа в своя подкрепа. Съществува и предложение за намаляване 

на необходимия брой подписи за народна инициатива, 

задължаваща парламента да вземе решение за произвеждането 

на референдум. В момента се изискват половин милион подписи, 

което е практически непосилно за общество като нашето. Тук 

предложенията варират за намаляване на между 200 и 400 хил.  

Много противоречива е и още една тема – отпадането на 

ограниченията за провеждане на референдум по въпроси от 

финансов и бюджетен характер. Защитниците на тези 

ограничения настояват, че подобно отпадане може да доведе до 

референдуми, на които гражданите да откажат да плащат каквито 

и да било данъци. Те се опасяват от вълна от популистки 

предложения, които да доведат до безотговорни решения. 

Въпросите от бюджетен характер обаче са от изключително 

значение на местно ниво, а не само на национално. Ако това 

ограничение отпадне е възможно значително подобряване на 

ефикасността и ефективността на провежданите публични 

политики.  

Напоследък, във връзка с влезлите през миналата година 

изисквания по GDPR започват да циркулират предложения за 

облекчаване на режима за организиране на подписки. Паралелно 

с това и вървят инициативи за въвеждане на възможности за 

участие в подписки през интернет.  
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