Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Политически и икономически
измерения на избирателните системи
в страните от Европейския съюз

ИЗДАТЕЛСТВО „ФАСТ ПРИНТ БУКС“

Пловдив, 2021

© Гл. ас. д-р Даниела Добрева Пастармаджиева, съставител и научно ръководство
© Автори: Антония Петкова Господинова, Владимир Бонов Славенски, Габриела
Танева Танева, Даниела Добрева Пастармаджиева, Димитър Тодоров Видолов,
Дона Филипова Гъркова, Елена Божидарова Златева, Елина Здравкова
Калеканова, Калин Николов Талигаров, Нелита Бойкова Мирончова, Никол
Тодорова Еленкова

ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ
НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
проект СП19-ФИСН-006
финансиран от фонд „Научни изследвания“ на ПУ „Паисий Хилендарски“

Рецензенти:
доц. д-р Блага Иванова Благоева
доц. д-р Мина Николаева Ангелова

Българска, I издание
Формат А5

Издателство „Фаст Принт Букс“, 2021
ISBN 978-619-236-230-0

2

СЪДЪРЖАНИЕ
Благодарности ...................................................................................................
Въведение гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева ...........................................

4
5

ПЪРВА ЧАСТ. Дебати за промяна на избирателната система в страните
членки на ЕС с утвърдени демократични системи
1.1. Дискусия за промяна на изборното законодателство на държавите от
Британските острови Елина Калеканова ...........................................................
13
1.2. Дискусия за промяна на изборното законодателство в страните от
Скандинавия Нелита Мирончова ......................................................................
33
1.3. Дискусия за промяна на изборното законодателство в Бенелюкс
Габриела Танева..................................................................................................
53
1.4. Дискусия за промяна на изборното законодателство във Франция
Елена Златева .....................................................................................................
76
1.5. Дискусия за промяна на изборното законодателство в Германия
Калин Талигаров..................................................................................................
87
1.6. Дискусия за промяна на изборното законодателство в Австрия
Владимир Славенски ...........................................................................................
95
1.7. Дискусия за промяна на изборното законодателство в Малта
Владимир Славенски ...........................................................................................
110
ВТОРА ЧАСТ. Предизвикателства пред избора на система за формиране
на законодателен орган в пост-тоталитарните страни членки на ЕС
2.1. Динамика в изборното законодателство в страните от Вишеградската
четворка Димитър Видолов ...............................................................................
120
2.2. Динамика в изборното законодателство в страните от Прибалтика
Дона Гъркова ......................................................................................................
138
2.3. Динамика в изборното законодателство в страните от Балканите
Даниела Пастармаджиева ................................................................................
153
2.4. Динамика в изборното законодателство на България Калин Талигаров .
167
ТРЕТА ЧАСТ. Икономически предизвикателства и избирателна система: по
примера на страните членки на ЕС от Южна Европа
3.1. Избирателните системи и икономическото развитие в Италия, Испания
и Португалия: взаимно свързани или отделно функциониращи? Антония
Господинова
177
3.2.. Икономически предизвикателства и избирателните системи на Гърция
и Кипър Никол Еленкова ...................................................................................
232

3

БЛАГОДАРНОСТИ
Настоящият сборник с разработки на студенти и докторанти,
посветени на избирателните системи в Европейския съюз, е
реализиран в рамките на проект СП19-ФИСН-006 „Политически и
икономически измерения на избирателните системи в страните от
Европейския съюз“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Подкрепата на
университета за реализирането на проекта допринесе за
интегрирането на студентите към изследователска дейност, което
несъмнено повишава техния интерес към науката.
Всеотдайността на екипа от студенти и докторанти направи
възможно да се постигнат целите, заложени в проекта и да се
проверят изследователските хипотези. Признателна съм за
възможността
да
осъществяваме
съвместна
научноизследователска дейност и благодаря на всички тях за
посветеността, с която подходиха към процеса на проучване и
разработване на темите!
Благодаря на доц. д-р Блага Благоева, ръководител на
катедра „Политология“ в Университета за национално и световно
стопанство, гр. София и на доц. д-р Мина Ангелова от катедра
„Управление и количествени методи в икономиката“ в ПУ
„Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, за неоценимата подкрепа и
корекциите, препоръките и насоките, които ни дадоха, за да
повишим качеството на настоящото изследване.
Накрая, но не на последно място, изказвам своята огромна
признателност на всички колеги от поделение „Научна и проектна
дейност“ (НПД) при ПУ „Паисий Хилендарски“, чиято
своевременна подкрепа и търпение ни помогнаха да реализираме
напълно задачите, заложените в проекта.

гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева
daniela.pastarmadzhieva@uni-plovdiv.bg

4

ВЪВЕДЕНИЕ
Идеята за въвеждане на мажоритарна избирателна система в
България периодично се превръща в тема, доминираща
обществено-политическия дебат. Референдумът от 2016 г., който
постави и въпроса за въвеждане на мажоритарна избирателна
система показа, че последната се ползва с широка обществена
подкрепа. Възниква обаче въпросът дали посочената подкрепа е
основана на информираност за предпочитаната избирателна
система и до какви резултати се очаква да доведе тя.
Поради изложеното заедно със студенти от специалности
„Политология“, „Публична администрация“ и „Международни
икономически отношения“, както и с докторанти от катедра
„Политически науки и национална сигурност“ си поставихме за
цел да установим влиянието на избирателната система върху
функционирането на държавите в политическо и икономическо
отношение. Посоченото може да се използва като аргументация за
прилагането на даден тип избирателна система в България. Тъй
като България е част от Европейския съюз, за обект на изследване
сме избрали страните, които са членки на Европейския съюз към
момента на подаване на проекта, а именно: Австрия, Белгия,
България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания,
Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта,
Нидерландия, Обединено кралство, Полша, Португалия, Румъния,
Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия,
Чехия, Швеция. Предмет на изследване са общите характеристики
на политическата система на държавите от ЕС, типът избирателна
система, която използват за избор на членове на законодателната
власт, както и селекция от индикатори, които дават възможност да
се установи ролята на избирателната система за функционирането
на държавата.
Основната изследователска хипотеза, която тестваме е, че
системите за избор на членове на законодателната власт в
страните членки на Европейския съюз осигуряват стабилност на
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политическата система и благоприятстват функционирането на
икономиката. Основание за подобно твърдение ни дават оценките
за демократичност и стабилност на отделните държави.
Резултатите от проведените отделни анализи до голяма степен
потвърждават така формулираната хипотеза. Оказва се, че
независимо дали страните членки са с мажоритарна,
пропорционална или смесена система, както и независимо дали са
утвърдени или нови демокрации, те са успели да намерят модел,
който е работещ за техния контекст и осигурява стабилност на
политическата система и не влияе негативно върху
функционирането на икономика. В действителност, избирателната
система има косвено влияние върху икономиката, но ако
избирателната система не е адекватна на ценностния контекст на
държавата, то тя би могла да доведе до продължителна
политическа нестабилност, което да повлияе и икономиката.
За да постигнем по-задълбочен резултат, така поставената
хипотеза прецизирахме със следните подтези, а именно:
Подтеза 1. Държавите членки на ЕС, които до 1989 г. са с
тоталитарен режим, срещат предизвикателства при избора на
система за избор на народни представители и поради това често
правят изменения в изборното законодателство.
Установихме, че през последните тридесет години посттоталитарните държави правят немалко промени в избирателните
си системи. Резултатите обаче показват, че повечето от тях в
крайна сметка се спират на пропорционална.
В държавите от Вишеградската четворка се води интензивен
дебат за минаване към мажоритарна система, но без успех.
Референдумът в Полша от 2015 г. за въвеждането ѝ събира
подкрепа, но няма достатъчно избирателна активност.
Референдуми по тези тема се провеждат и в други страни, като
България, Румъния, Словения.
Прави впечатление, че в пропорционалните системи се
използва широк набор от методи за изчисляване на изборния
резултат, а именно квота на Хеър-Ниимайер, квота на Друп,
методът на Д‘Ондт, Сент Лагю и Хагенбах-Бишоф.
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Що се отнася до смесената избирателна система, тя се
използва в Унгария и Литва. В Унгария например е интересно, че
се правят неколкократни промени докато се стигне до настоящия
модел. В даден момент пропорционалният вот дори е разделен,
като част от мандатите се разпределят по метода на ХагенбахБишоф и част по метода на Д‘Ондт. Посоченото е демонстрация на
опитът държавата да намери оптимален вариант, подходящ за
нейния контекст. Смесената система на Литва от друга страна е
резултат от компромис между двете водещи политически сили в
страната в началото на прехода
От разглежданата група особен е случаят с Естония, която е
единствената страна с електронно гласуване на парламентарни
избори.
Подтеза 2. Сред някои държави, най-вече в Южна Европа
негативното функциониране на икономиката не е свързано с
избирателната система.
В центъра на тази подтеза поставихме държави от Южна
Европа, тъй като те са държавите, които имаха най-сериозни
икономически предизвикателства след световната икономическа и
финансова криза от 2008-2009 г. Освен това Италия е държавата,
чиято политическа система се характеризира с най-честа смяна на
правителства. Посоченото в немалка степен се дължи на
избирателната система. Това, което установихме е, че не би могло
да се говори нито за пряка, нито за косвена връзка между
избирателните системи на Португалия, Испания, Италия, Гърция и
Кипър и тяхното икономическо развитие. Дори там, където
избирателната система води до честа смяна на правителства се
наблюдава приемственост в политики, касаещи икономиката.
Подтеза 3. Сред „старите“ демократични държави с
утвърдени избирателни системи също е налице дебат и
движения, призоваващи към промяна на избирателната система.
Тази подтеза безусловно се потвърди. В почти всяка една от
утвърдените демократични държави в Европейския съюз,
независимо каква избирателна система ползва, се наблюдава или
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плавна промяна или дебати, включително референдуми, целящи
радикална промяна.
Пример за това е референдумът от 2016 г. във
Великобритания, с който се питат гражданите дали искат друга
разновидност на мажоритарната система, а именно алтернативния
вот, прилаган в Австралия. Независимо, че референдумът е
неуспешен, следва да се отбележи, че във Великобритания
Обществото за избирателна реформа съществува от 1884 г.
Подобен пример е и постоянният дебат за промяна на
избирателната система в Германия. Причината там е, че
вследствие на смесената компенсаторна система, която използват,
броят на депутатите в Бундестага става твърде голям.
Инициативите са в посока промяната ѝ, за да се фиксира броят на
мандатите в законодателния орган.
В Дания от друга страна се наблюдава много плавна
трансформация на избирателната система, която изглежда, че се
адаптира към обществено-политическите реалности. Промените в
Австрия се правят също постепенно, като се търси повече
плурализъм и даване на власт на гражданите.
Изследванията на утвърдените демокрации показаха
значимостта на контекста, в който се провеждат изборите.
Традиционно британската мажоритарна избирателна система
произвежда двупартиен модел, който се наблюдава в страната,
докато пропорционалната би следвало да води до плуралистична
партийна система. Малта обаче представлява своеобразно
изключение. Макар че там се прилага най-представителната
избирателна система, а именно пропорционална система с
единичен прехвърляем глас, там също има двупартиен модел.
Така формулираните хипотези обусловиха структурата на
настоящия сборник, като разработките са групирани в три части:
✓ ПЪРВА ЧАСТ. Дебати за промяна на избирателната
система в страните членки на ЕС с утвърдени демократични
системи
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✓ ВТОРА ЧАСТ. Предизвикателства пред избора на
система за формиране на законодателен орган в посттоталитарните страни членки на ЕС
✓ ТРЕТА ЧАСТ. Икономически предизвикателства и
избирателна система: по примера на страните членки на ЕС от
Южна Европа
По поставените изследователски задачи постигнахме
следното:
Задача 1. Да се разработи модел, по който ще се реализира
сравнителният анализ на изследваните държави. Посоченият
модел следва да бъде изготвен на база предходни научни
изследвания по темата и вече реализирани сравнителни
изследвания на избирателни системи.
Преди да изберем структура на разработките с колегите се
запознахме със сходни изследвания по темата. Като най-точен,
ясен и често прилаган, избрахме модела на Майкъл Галагър и Пол
Мичъл в тяхната книга „The Politics of Electoral Systems“ 1 . На
основа на тяхното издание, се обединихме около следните
отправни точки:
1) Обща характеристика на политическата система, като
може да има и кратки исторически препратки;
2) Произход на настоящата избирателна система;
3) Характеристика на настоящата избирателна система
4) Последствия от избирателната система
Във връзка с подтезите на основата на изследователската
хипотеза са разгледани също така дебатите за промяна на
избирателната система, динамиката в изборното законодателство и
икономическите ефекти от избирателната система.
Задача 2. Да се подберат бази данни, които предоставят
информация, релевантна към разработения модел

1 Gallagher, M. & Mitchell, P. (eds) (2008) The Politics of Electoral Systems,
Oxford: Oxford University Press
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С оглед специфичните цели на отделните разработки, могат
да се използват различни бази данни, като сред използваните от
авторите са:
1) Данни от проекта Electoral System Change in Europe since
1945 (ESCE) http://www.electoralsystemchanges.eu
2) Данни за избирателните системи, които използват
държавите http://aceproject.org/epic-en/
3) Данни за избирателни системи, както и за резултати от
избори, избирателна активност и др. https://www.electionguide.org/
4) Анализи, доклади и други материали, свързани с изборите
по света и изборните процедури https://www.ifes.org/
5) Разнообразни материали, изследвания, доклади и
емпирични данни, посветени на различни аспекти на изборите,
избирателната активност, използване на ИКТ при изборите и
много други https://www.idea.int/data-tools
6) Данни за избирателните системи, типът парламент, брой
депутати и много други аспекти, свързани с парламентите на
държавите https://data.ipu.org/compare?field=chamber%3A%3Afield_
electoral_system&structure=any__lower_chamber#map
7) Данни за широк набор от индикатори, включително и
икономически https://ec.europa.eu/eurostat
8) Данни за бизнес статистиката на държавите, Statista.com
9) Данни за зачитането на граждански и политически
свободи в държавите, https://freedomhouse.org/
10) Данни за демократичността на държавите, включително
изборните процедури, https://www.eiu.com/
11) Анализи на изборните резултати в редица държави,
https://www.osce.org/odihr/elections
Задача 3. Да се създаде собствена база данни, в която да
бъдат въведени страните членки на ЕС, техните избирателни
системи, както и всички показатели, подбрани за целите на
настоящото изследване
Базата данни е създадена и е налична на адрес
http://electoralsystems.eu/?page_id=763
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Задача 4. Да се изследват взаимовръзките между
избирателната система и подбраните показатели.
Зависимостите са изследвани в отделните статии от
настоящия сборник.
Задача 5. Да се направи анализ на получените резултати и
да се обобщят зависимостите.
В настоящото въведение е представено кратко обобщение на
резултатите, като са изведени и установените зависимости, които
са детайлно разгледани в отделните разработки.
Задача 6. Да се направи предположение относно
възможностите за оптимизиране на българската избирателна
система, съобразно получените резултати.
В част от разработките авторите са направили собствени
изводи на основата на проведеното от тях изследване. Взети в
цялост изследванията дават възможност да се направи извод, че
избирателната система на България следва да претърпи
трансформация единствено ако сериозни обществено-политически
предизвикателства налагат това. Данните не дават основание да
смятаме, че промяната на избирателната система към мажоритарна
ще доведе до повече демокрация или икономическо развитие.
гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева
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ПЪРВА ЧАСТ

ДЕБАТИ ЗА ПРОМЯНА
НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СИСТЕМА
В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
С УТВЪРДЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИСТЕМИ
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ДИСКУСИЯ ЗА ПРОМЯНА
НА ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ БРИТАНСКИТЕ ОСТРОВИ
ЕЛИНА КАЛЕКАНОВА 2
студент, ПУ „Паисий Хилендарски“
1. ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Увод
Обединеното кралство се състои от 4 страни: Англия, Уелс,
Шотландия и Северна Ирландия. От 1952 г. кралица Елизабет II е
монарх и държавен глава. Задачите на монарха са свързани главно
с представителни функции. Кралицата е част от фамилията на
Hannover-Windsor-Mountbatten, а неин наследник е уелският принц
Чарлз. Тя е водеща фигура, дори и в периоди на кризи и войни. В
Британското управление ключова роля заема министърпредседателят. Той разполага с множество правомощия и
обикновено е лидер на партията, която има мнозинство в Камарата
на общините, по този начин има контрол и върху законодателната
и върху изпълнителната власт. Парламентът може да ограничи
правомощията на кралските прерогативи или да определи начина,
по който те да се упражняват.
Обединеното кралство е унитарна държава с някои
специфики като липса на единна съдебна система, различни
системи на полицията и местните управления и съществена
децентрализация на държавните административни функции и
предоставянето им на териториалните органи на управление. Във
Великобритания няма писана конституция и основният закон не е
обективиран в един кодифициран документ. Тя се образува в

2 Елина Калеканова е студент в специалност „Политология“, випуск 2020,
zdravkova13@abv.bg
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резултат на еволюцията на нормативните правила, норми и обичаи
в страната и се състои от закони, обичайно право и споразумения.
Конституционните норми законно уреждат отношенията
между държавата и гражданите, някои от елементите на
конституцията са възникнали от английски и шотландски
нормативни институции. Съществена част от конституционните
норми са от втората половина на 19 век и включват закони за
гражданските права и всички възможни обстоятелства и дейности
на територията на Великобритания. Конституционната материя се
изменя чрез обикновено производство, което включва промяна или
изменение на закона. Така конституцията може да се променя и
чрез споразумение.
1.1. Държавно устройство
Политическото устройство на Обединеното кралство
включва разделение на политическата власт на законодателна,
изпълнителна и съдебна. Законодателната власт е в ръцете на
Камарата на общините, която заедно с Камарата на лордовете,
образува Парламента. Кабинетът на Обединеното кралство
реализира изпълнителна власт, а съдебната власт се изпълнява от
различни съдилища. Камарата на общините и кабинетът взимат
най-важните политически решения. Обект на дебати може да бъде
законопроект, който се внася в някоя от двете камари, като
ключова роля в законодателния процес има Камарата на
общините. Потвърждаването му от страна на монарха е
последният етап от приемането на законопроекта. Камарата на
общините също така приема важни законодателни промени, тя има
право да гласува вот на недоверие на кабинета. Членовете на
кабинета се избират от представители на Камарата на общините,
като до коалиционно управление се стига рядко. Великобритания
има специфична съдебна система, която се основава на
прецедентното право. При нея решението по дадено дело може да

16

се използва като законово основание при други дела със сходни
характеристики. 3
1.2. Разделение на властите
1.2.1. Законодателната власт
Законодателен и най-висш орган в Обединеното кралство е
парламентът. Британският парламент, който води началото си от
средата на 13 век, е сред най-старите в света. Още от 14 век
парламентарното управление на страната се осъществява от
двукамарна палата. Камарата на лордовете (горната) и Камарата на
общините (долната) заседават отделно и са конституирани на
напълно различни принципи.4 Парламентът във Великобритания е
независим, контролира изпълнителната власт и може да отменя
съдебни решения чрез законодателство. В Обединеното кралство
няма конституционен съд. Британският парламент има две камари
-камара на общините и камара на лордовете.
Камарата на общините е избираем орган и се състои от 651
депутати, всеки от които представлява определен избирателен
район от Обединеното кралство. Основна функция на камарата на
общините е обсъждане и приемане на закони, включително и
данъчно законодателство и годишен бюджет, закон за контрол на
администрацията. Там могат да се поставят въпроси и искания за
отговори и обяснения към правителството (премиера или
министри). Министрите носят индивидуална отговорност пред
Камарата на общините за всички актове, действия и процеси в
техните министерства. Камарата на общините има право чрез
назначаване на парламентарни комисии да извършва
самостоятелен контрол върху всички звена на изпълнителната
власт.

3

http://wreview.eu/s/uk-politicheska-sistema.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/Държавно_устройство_на_Обединеното_крал
ство_Великобритания_и_Северна_Ирландия
4
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Председателят ѝ се нарича говорител (speaker), той има
голям авторитет и когато говори трябва да бъде изслушан. При
нарушаване на редът говорителят може да разпореди депутат да
напусне камарата като най-тежко наказание е наименованието,
което му дава право да назове провинилия се по име, а не с титла
като съответен представител на общност. Неписано правило е, че
когато депутат бъде наименуван губи правото си да участва в
заседания три дни.
Камарата на лордовете представлява горната камара, като тя
не се избира, а неин член се става по различни заслуги.
Понастоящем броят на членовете е 1200. В състава ѝ влизат:
✓ Висшите епископи на официалната църква в Англия
✓ Наследствените перове – благородници с титлата пер,
което значи лорд (около 800 човека)
✓ Пожизнени перове – лица, удостоени от кралицата с
титлата сър или дама, обикновено лица с особени заслуги към
Обединеното кралство. Тяхната титла не е наследствена (около
400 човека).
При избирането на лордовете гражданите нямат влияние, а
за Камарата на общините монархът няма право да гласува.
Камарата на лордовете няма отношение към финансови въпроси и
не може да отхвърли законопроект, а само да го забави или
измени. Стигало се е дори до предложения за премахването на
Камарата на лордовете. Те не се избират пряко, а своите места
получават заради аристократичния си произход.
Според лейбъристката партия, Камарата на лордовете не
кореспондира със съвременността, а представлява отживелица.
Основен опонент на тези идеи е консервативната партия. Според
тази политическа формация Камарата на лордовете е символ на
Великобритания и представлява национална гордост. В тази
камара са и висшите съдии на Великобритания (18 бр.).
Понастоящем горната камара е с доста ограничени права, но до
1911 г. е имала право на абсолютно вето на законите (т.е. той
отпада). Най- важната ѝ функция е предлагането на вторично
18

законодателство. То засяга административното нормотворчество
или това което обхващат нормативните актове на министрите в
изпълнение на закона. Задължително и в двете камари при
заседания взимат участие министри, които имат отношение по
обсъжданите проблеми. Камарата на лордовете се състои от
представители на аристокрацията и висшето духовенство, а
Камарата на общините – на обществото като цяло. Целта е да се
постигне хармония на властта, а и подобно разделение е
исторически и културно обусловено.
Парламентарната традиция в Обединеното кралство
акцентира върху работата в самия парламент, по-малко се разчита
на работата на парламентарните комисии. Според приетата
практика постоянни специализирани парламентарни комисии в
Британския
парламент
участват
в
обсъждането
на
законопроектите, т.е. второто четене. Разглеждането на текст по
текст на законодателните предложения се извършва именно в тези
комисии, а Долната камара одобрява, а не обсъжда онова, което е
свършено комисиите. Членовете на долната камара се избират за
5-годишен мандат. Избират се на мажоритарен принцип в
едномандатни избирателни райони.5
1.2.2. Изпълнителна власт
Изпълнителната власт се упражнява от Правителството на
Нейно Величество, формирано от парламентарно представени
партии, от името на кралица Елизабет II. Функционалното
правителство е кабинетът, оглавяван от министър-председател,
който е колективен орган от министри (сега около 20). Той може
да включва и доста по-голям брой. В правителството може да има
министри без портфейл. Това са лица изключително компетентни
в дадена област, обаче не ръководят министерства, а се назначават
като министри без портфейл (те също влизат в бройката от 20).

5 https://bg.wikipedia.org/wiki/Държавно_устройство_на_Обединеното_крал
ство_Великобритания_и_Северна_Ирландия
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Кабинетът на Обединеното кралство на закрито заседание взима
своите решения. Глава на правителството е министърпредседателя, назначен от кралицата и обикновено е лидерът на
политическата партия, спечелила изборите за Долната камара. Той
и други министри трябва да са членове на парламента. Като общо
приета норма е да са членове на Долната камара. Министърпредседателя координира дейността на всички министри, като
ръководи държавната администрация и определя кадровата
политика в нея по целия вертикал. Около двеста висши държавни
служители могат да се назначат на съответната длъжност само с
писмено одобрение на премиера, който носи отговорност пред
парламента и два пъти в седмицата е длъжен да отговаря на
въпроси в Долната камара. Правителството се отчита само пред
Камарата на общините, която осъществява и парламентарния
контрол над държавните финанси.
1.2.3. Деволюция
Официалното
наименование
на
страната
създава
впечатление, че тя е федерална държава, но в действителност
цялата власт е концентрирана на национално ниво, което я прави
унитарна държава. За да се утвърдят принципите на демокрацията,
централната власт делегира част от своите правомощия на
регионални парламенти и правителства чрез процес носещ
правното определение „деволюция“. Чрез този процес Уелс,
Шотландия и Северна Ирландия имат свои законодателни и
изпълнителни органи.6
1.3. Избирателна система
Избирателните райони във Великобритания са едномандатни
и, за да спечели, кандидатът трябва да има най-много гласове, т.е.
относително мнозинство. Система е известна като като „first past
the post“, а също така „победителят взима всичко“. Тъй като в
6 https://bg.wikipedia.org/wiki/Държавно_устройство_на_Обединеното_крал
ство_Великобритания_и_Северна_Ирландия
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повечето случаи кандидатите са повече от двама, победителят се
избира с по-малко от половината от гласовете. Вотът при
британската система е за отделни личности. Най-известните
политици обикновено се кандидатират в райони, където
избирането им е сигурно. Например, консерваторите биха
изпратили своите най-надеждни кандидати в райони, където имат
сигурно мнозинство. По-младите кандидати обикновено са
пращани да трупат опит в избирателни райони, където нито една
партия няма сигурно мнозинство, т.нар. „маргинални райони“.7
При британската система една политическа партия може да
получи мнозинство в парламента с малък брой гласове на
национално ниво. Може да има случай, в който една партия да си
осигури повече места в парламента, а на национално ниво да има
събрани по-малко гласове от другите избирателни партии. Счита
се за успех, когато дадената партия е спечелила мнозинството
избирателни райони.8
Данните показват, че Маргарет Татчър никога не е печелила
повече от 50% от гласовете. Следва да се има предвид, че
британската избирателна система не е благоприятна за малките
партии. Поради тази причина предотвратява фрагментация на
големите партии. Големите партии сами по себе си могат да се
смятат за тип коалиция или съюз. Великобритания след Втората
световна война, до този момент не е имала коалиционно
правителство.
1.4. Дебати за промяна в избирателната система
Големият проблем на избирателната система във
Великобритания идва от нейната непропорционалност и от
резултатите, които произвежда. Например, макар че като дял от
гласовете консерваторите и либералите имат близки постижения
(34% и 32%), консервативната партия ще се окаже почти с 80

7http://www.bbc.co.uk/bulgarian/specials/1438_elections_votin/page3.shtml
8http://www.bbc.co.uk/bulgarian/specials/1438_electionюs_votin/page4.shtml
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представители повече. Още по-осезаем е случаят с Шотландската
национална партия (SNP) и Партията на независимостта на
Великобритания (UKIP). SNP е получила малко под 1.5 милиона
гласа, но взема 56 места, а UKIP е привлякла два пъти повече
избирателски гласове, но ще има само един депутат. Посочената
несъотносимост между получени гласове и депутатски места води
до предложения за промяна в избирателната система.
Британското общество приема положително своята
избирателна система. Обединеното кралство запазва своето
водещо място и позиция в световната политика, като е пример за
демократичност на избирателната система. Според Democracy
Index тя е „пълноценна демокрация“, а точките за избирателния
процес и плурализъм са 9.589, като възможният максимум е 10.00.
Freedom House я определя като свободна и ѝ дава възможно найвисокия брой точки за избирателния процес – 1210. Следва обаче да
се има предвид, че съществуват и противоположни позиции, които
изразяват своето желание за изменение на избирателната система.
The Electoral Reform Society 11 е организация бореща се за
промяна в избирателната система във Великобритания. Според
Обществото за избирателна реформа политиката може да бъде подобра, отколкото е в момента. Те водят кампания за по-добра
демокрация и работят с всички възможни партньори политическите партии, представители на гражданското общество,
академичната общност и по-широката общественост.
Тяхната визия е за демокрация, подходяща за 21 век, където
всеки глас се чува, всеки глас се оценява еднакво и всеки
гражданин има право да участва. Залагат на трайни политически
реформи, стремят се към още повече демократизиране на
обществения дебат и насърчават активното гражданство.

9 http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy-Index2019.pdf&mode=wp&campaignid=democracyindex2019
10 https://freedomhouse.org/country/united-kingdom/freedom-world/2020#PR
11 https://www.electoral-reform.org.uk/
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През 2011г. се провежда референдум, с инициатива за
промяна на избирателна система, мажоритарната избирателна
система да бъде заменена с алтернативна преференциална система.
Лидерът на „Либерал-демократическата партия“ Ник Клег поставя
условие за да влезне в коалиция с консерваторите ,провеждането
на този референдум. Те смятат, че мажоритарната система с
относително мнозинство не
може да отрази нагласите на
обществото. При преференциалната система, която се използва в
Австралия, избирателите подреждат кандидатите ,според своите
предпочитания, като за победител се смята кандидатът, събрал
повече от половината гласове, а ако няма такъв кандидат се броят
следващите преференции докато се стигне до победител с
абсолютно мнозинство. Референдумът е неуспешен, след като
мнозинството от британци гласуваха против промяната на
избирателната система.
Заключение
Въпреки многобройните дебати за промяна в избирателната
система във Великобритания, британското общество на този етап
отхвърля всякакви алтернативи за постигане на такава промяна.
Страната утвърждава своите лидерски позиции в световен мащаб,
стремейки се все повече да затвърди основните демократични
принципи .
2. ИРЛАНДИЯ
Увод
Република Ирландия, известна още като Ейре, е държава в
Северозападна Европа, която заема около 5/6 от остров Ирландия.
Ирландия е сред най-богатите, най-развитите и мирни държави в
света, намираща се на пето място по БВП на глава от населението
и пета по ИЧР, като по този начин има едно от най-високите нива
на жизнен стандарт в света. Страната има висококачествена
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образователна система, а като истинска демократична държава
предоставя пълна свобода на словото, политическа и
икономическа свобода. Ирландия има развита и модерна
икономика, фокусирана главно върху сферата на услугите и
високите технологии. Тъй като държавата води политика на
неутралитет, тя не е член на НАТО. Населението на Ирландия
нараства най-бързо в Европа с темп на годишния растеж от 2,5%.
Официалните езици в страната са ирландският и английският.
2.1. История на страната
През 1613 година, чрез преразпределяне на избирателните
райони в интерес на протестантите, католиците (около 85% от
населението по това време) губят мнозинството си в Парламента
на Ирландия. В края на века вече официално им е забранено да
бъдат избирани в Парламента. Политическата власт преминава в
ръцете на колонистите англикани, а католическото мнозинство е
подложено на силна политическа и икономическа дискриминация.
През 1801 година Парламентът е премахнат и Ирландия става част
от новото Обединено кралство Великобритания и Ирландия.
Католиците получават правото да бъдат избирани в парламента
през 1829 година, но избирателните им права са силно ограничени
с имуществен ценз.
От 1880-те години Ирландската парламентарна партия
започва политическа кампания за получаване на автономия. Тя
успява да постигне успех, но приетият през 1914 година закон е
отменен със започването на Първата световна война. През 1916 г.
избухва Великденското въстание – първата въоръжена акция на
ирландските революционери. През 1918 г. „Шин Фейн“ печели
изборите и започва Ирландската война за независимост, водена от
Републиканската армия (ИРА), завършила с договор между
Ирландия и Великобритания за частична автономия (1922 г.), с
който Ирландия се разделя: 26 от 32-те графства на Ирландия се
отделят от Обединеното кралство и образуват Ирландската
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свободна държава (от 1948 година – Република Ирландия), а 6
графства остават под британска власт като Северна Ирландия,
чиито вътрешни работи се управляват от делегирано правителство
в Белфаст.
В периода 1921 – 1972 г. Северна Ирландия не спира
борбата за свобода. По силата на мирно споразумение от 1998 г.
хора и стоки преминават свободно между Великобритания и
Република Ирландия. При преговорите за напускане на ЕС от
страна на Великобритания въпросът за статута на границата с
Ирландия е един от основните спорни въпроси.
2.2 Държавно устройство
Ирландия е конституционна република с парламентарна
система. Парламентът е двукамарен, включващ горна камара и
долна камара. Горната камара (Сенатът) не се избира пряко и се
състои от 60 членове, 11 от които са избирани от министърпредседателя и 6 избрани от два университета (трима от
Дъблинския Университет и трима от Националния Ирландски
Университет). Останалите 43 се избират от представители в
долната камара, като са вече напускащи сенатори и членове на
градски и окръжни съвети, като номинираните биват разделените в
5 специални групи.
Сенатът извършва предимно съветнически функции и не е
равен по власт с долната камара. Може да предизвика забавяне на
приетите закони, но не може да им налага вето. При изключителни
случаи, ако мнозинство от Сената и една трета от долната камара
определят даден закон като имащ особена важност за държавата,
президентът има право да го отмени, докато не бъде гласуван на
национален референдум или от нов парламент след провеждане на
избори. Сенаторите нямат право да бъдат членове и на долната
камара Сенатът е доминиран от управляващата партия или
коалиция, заради номинациите падащи се на министърпредседателя.
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Долната камара се състои от 158 членове избирани в 40
многомандатни райони за период от пет години. Всеки негов член
е представител на между 20 000 и 30 000 гражданина. Има право
да приема закони, да излъчва министър-председател и да му
гласува вот на недоверие. Сред изключителната власт на долната
камара са одобряването на министрите, предложени от министърпредседателя, приемането на бюджет, одобряването на декларации
за война и ратифицирането на международни договори, които
включват финансови разпоредби. Министър-председателят се
назначава от президента, след като е избран от долната камара,
като от нея зависи запазването на властта му. Долната камара се
избира на всеки пет години.
Право на глас има всеки жител на страната, който е
ирландски или британски гражданин и е навършил 18 години.
Всеки гражданин над 21 години, има право да се кандидатира за
сенатор, но партиите имат голямо влияние върху това кой може да
бъде номиниран
Президентът е държавният глава на Ирландия. Избира се
директно, за период от седем години и може да бъде преизбиран
само веднъж. Неговата длъжност е главно представителна и има
малко реална власт. Той няма право на вето, но може да изпрати
приет от парламента закон на Върховния съд, който да се
произнесе. Ако Върховният съд реши, че законът е против
Конституцията, президентът има право да не го подпише.
Президентът се избира чрез мажоритарна система с абсолютно
мнозинство и преференциално гласуване. Тази системата е
подобна на STV, но се използва в избори където печели само един
кандидат. Кандидатиралият се за президент трябва да е ирландски
гражданин и да е над 35 години. Той обаче трябва да бъде
номиниран или от 20 членове на парламента или от поне 4
окръжни или граждански съвети. Ако е номиниран само един
кандидат, той бива „избран“ за президент без да се провеждат
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избори. Това се случва често, когато партиите решат да се
споразумеят и да не водят политическа битка.
2.3. Избирателна система
В Република Ирландия се използва пропорционална
избирателна система. И долната и горната камара се избират чрез
пропорционална избирателна система с единичен преносим глас
(PR-STV). Пропорционалната избирателна система е създадена за
да компенсира недостатъците на мажоритарната избирателна
система, като за първи път е приложена в Белгия през 1889 г. В
съвременния свят тя намира приложение в почти 60 държави. 12
Системата единичен прехвърляем вот (STV) е пропорционална
система при която избирателите подреждат отделните кандидати
по реда на своето предпочитание. Тази система не изисква
кандидатите да са групирани в политически партии.
Предимства на системата:
✓ На първо място тази система дава шанс на по-малките
партии да участват във властта. Ако в избирателния район
кандидатите бъдат подкрепени от достатъчно брой хора ,те
получават място в парламента.
✓ С възможността за нареждане на кандидатите по
предпочитание избирателите могат да гласуват за кандидатите,
които най-много припознават за свои представители. Друго важно
предимство е, че гласът на избирателите не може да бъде загубен,
защото ако този за когото са гласували не събере достатъчно брой
гласове или няма нужда от техния, гласът им бива пренесен към
следващия предпочитан от тях кандидат, във всички случаи гласът
им ще бъде отчетен. Поради това партиите и кандидатите трябва
да водят кампаниите си навсякъде, защото всеки глас ще е от

12
http://www.hermesbg.org/tr/nova-biblioteka/kniga-14/283-sravnitelnaharakteristika-na-izbiratelnite-sistemi.html
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значение дори борейки си за 2-ри или по-нисък преференциален
глас.
Недостатъци на системата:
✓ На първо място е сложността на самата система, като тя
изисква многократно преброяване на гласовете.
✓ На второ място много критици определят, че тя води до
създаването на нестабилни правителства и слаби коалиции.
Изборите през 2016 г. дават най-изключителни резултати в
Ирландия до този момент, като множество партии влизат в
парламента. Двете главни партии не успяват да съберат заедно
повече от 50% от вота13:
✓ Фена Гел – 50 места, 25.5%, 544 140 гласа;
✓ Фиана Фел – 44 места, 24.3%, 519 356),
✓ Лейбъристката партия става четвърта политическа сила
(спечелила само 7 места, с 6.6%, 140 898 гласа).
В крайна сметка, за първи път от 1989 г., в Ирландия се
сформира правителство на малцинството. Избирателната
активност е 65% (с 5% по-ниска от тази през 2011)
Системата STV създава резултат, който най-добре отразява
желанията на гласоподавателите. Историята на Ирландия ни
показва, че въпреки критиките за този тип система тя е съвместима
със стабилни правителства, но това не означава, че системата ще
работи така добре в други държави. За този тип система е
необходимо гражданите да бъдат изключително грамотни, за да
могат да я разберат и използват ефективно.

13 Coakley, J. and Gallagher, M. (2018) Politics in the Republic of Ireland,
Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge
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2.4. Дебати за промяна в избирателната система в
страната
От независимостта през 1922 г. членовете на ирландския
парламент (TD) 14 Dáil Eireann са били избирани чрез системата на
PR-STV (пропорционално представителство с един прехвърляем
глас). Тази система е залегнала в конституцията от 1937 г., която
може да бъде изменена само чрез референдум. Както през 1959 г.,
така и през 1968 г. се провежда референдум по предложение за
замяна на PR-STV от британската first-past-the-post, но всеки път
предложението е отхвърляно. Тъй като избирателите могат да
подредят всички кандидати, изброени в бюлетината, PR-STV
предлага на избирателите избор на кандидат между партии, вътре
в партиите и без да се отчита партията. Следователно има както
междупартийна, така и вътрешнопартийна изборна конкуренция. 15
От време на време в ирландската политика се повдига
въпросът дали PR-STV е дисфункционален по своите ефекти и
трябва ли да бъде заменен от нещо различно, може би смесена
система по германския модел. Дебатът за изборната реформа е поскоро импресионистичен, отколкото основан на доказателства и
обикновено липсва сравнителна перспектива. При двата
референдума от 1959 и 1968 г. централният мотив е твърдението,
че PR произвежда нестабилни и вътрешно разделени коалиционни
правителства и може да доведе до срив на демокрацията, в
сравнение с предполагаемите резултати от first-past-the-post, а
именно силни, ефективни, еднопартийни правителства. Тази
аргументация вече не се приема на сериозно и в Ирландия
понастоящем принципът на пропорционално представителство е

14
15

TD (Teachtai data) - така се наричат избраните депутати
https://www.tcd.ie/Political_Science/people/michael_gallagher/IrishElectSys.

php
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общоприет. Въпросът за спора е дали STV е най-добрият метод за
реализиране на този принцип. 16
Сред аргументите против запазването на PR-STV като
ирландска избирателна система са17:
1. PR-STV
генерира
вътрешнопартийно
изборно
състезание, което не може да се проведе партийна дискусия.
Кандидатите може да се обезпокоят да не загубят мястото си на
кандидат на собствената си партия. За най-голямата партия в
Ирландия, Fianna Fáil, 56% от настоящите поражения между 1927
и 1997 включително са дошли от друг кандидат на Fianna Fáil, а за
депутатите от Fine Gael също значителен брой настоящи
поражения са от техни кандидати. Следователно, трябва да
прекарват голяма част от времето си, фокусирано върху
обслужването на индивидуалните и колективни нужди и
изисквания на своите избиратели, за да отблъснат заплахата от
загуба ако се концентрират върху националните политически
въпроси.
2. Министрите не са имунизирани срещу заплахата от
вътрешнопартийно поражение, тъй като има случаи на министри в
кабинета да бъдат свалени от несъстоятелни кандидати (Paddy
O'Toole в 1987 г., Мери О'Рурк през 2002 г.) или губене на мястото
си, докато друг кандидат от партията е преизбран (Брайън Ленихан
през 1973 г., Патрик Куни през 1977 г., Джеймс Рейли през 2016
г.). Следователно дори министрите не могат да се съсредоточат
изцяло върху националната политика, но трябва да поддържат
местния си профил: да присъстват на погребения и да прекарват
вечерите си на местни събития, вместо да работят по национални

16

https://www.tcd.ie/Political_Science/people/michael_gallagher/IrishElectSys.

17

https://www.tcd.ie/Political_Science/people/michael_gallagher/IrishElectSys.

php
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политически въпроси. PR-STV насърчава, дори принуждава да
„мислят на местно ниво“, а не „да мислят на национално ниво“
3. Тъй като PR-STV е изборна система, ориентирана към
кандидати, тя не гарантира пропорционалност между партийните
гласове и партийните места и следователно партиите с подобни
нива на гласове или същата партия с почти същото ниво на
подкрепа на два различни избора, може да се окаже с доста
различен брой места. Трите избора през 2002, 2007 и 2011 са найнепропорционалните досега в Ирландия.
4. Макар да е вярно, че два пъти на референдуми
ирландците са гласували за запазване на PR-STV, по-новият от
тези референдуми е проведен преди повече от петдесет години и
ирландците днес не могат да се разглеждат като все още обвързани
от това решение, в което никой, роден след 1947 г., не би могъл да
гласува. Освен това единствената алтернатива, която се предлага
тогава е first-past-the-post, която днес никой не би подкрепил
сериозно като заместител на PR-STV. На хората трябва да се даде
възможност да изберат различна система, запазвайки принципа на
PR, но премахвайки вътрешнопартийната изборна конкуренция,
като заместител на PR-STV.
5. Вътрешните органи на партиите са най-добрите съдии за
това кой е най-способен да реализира идеите и целите на партиите,
а не избирателите, много от които може да имат само хладка
привързаност към партията. Това е аргумент за въвеждане на
избирателна система, според която избирателите нямат право да
избират измежду кандидатите от същата партия. Отърваването от
вътрешнопартийната изборна конкуренция може да увеличи
готовността на партиите да приоритизират политиката, когато
апелират за гласуване, което води до по-програмен, по-малко
базиран на личността, стил на политика, в който избирателите
получават реални политически избори на изборите
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Сред аргументите за запазване на PR-STV като ирландска
избирателна система са18:
1. Ирландските избиратели очакват техните парламентарни
представители да реагират на техните индивидуални и колективни
изисквания, а причините за това очакване са много по-дълбоки от
избирателната система. Още през 19-ти век ирландските
гласоподаватели очакват техните депутати да участват в работата
на избирателните райони. В допълнение, Ирландия има една от
най-слабите системи на местно управление в Европа и няма
поднационални нива на управление, така че връзката на местно
ниво се запазва именно чрез избирателната система.
2. Освен това не трябва автоматично да се приема, че
работата в избирателни райони е нещо лошо. Докато добре
образованият и артикулиран коментатор, който Работата на
избирателните райони не трябва да се отхвърля презрително, тъй
като не се отнася само до „запълване на дупки“, но също така
включва решаване на истински проблеми за отделните хора и за
общностите. Работата в избирателните райони също така води
постоянни контакти с обикновените хора и намалява риска от
превръщането им в политическа класа, както може да се случи в
някои страни. Работата в избирателните райони не е
„клиентелизъм“ в смисъла на този термин и е по-точно описана
като „посредничество“.
3. Далеч от това, че ролята на тежки избирателни райони е
необичайна, тя характеризира живота на депутатите в много
страни, независимо от избирателната система, и обикновено се
оказва най-важната част от тяхната работа. Например в Канада, с
предишната избирателна система плюс парламентите на
провинциите, работата в избирателните райони е толкова голяма в
живота на националните депутати, че парламентът просто не
18
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заседава по една седмица всеки месец, за да могат депутатите да
останат базирани в техните избирателни райони цяла седмица.
Данните от Германия, Нова Зеландия, Шотландия и Уелс показват,
че при смесените системи от германски тип на практика има много
малка разлика между местните избирателни ориентации на
депутатите от избирателните райони и депутатите от списъците.
Да се постараеш за местния район и да помогнеш на хората да
решат проблемите си е част от длъжностната характеристика на
народните представители практически навсякъде. Депутатите в
повечето страни виждат това като неразделна част от работата им,
а не като отвличане на вниманието от тясно определена „реална
работа“ на работата в парламента.
4. В ирландската конституция може да не се споменава
работата на избирателни райони, но също така не се споменават
политически партии, но никой не предполага, че това означава, че
политическият живот трябва да се води без участието на партии.
5. PR-STV максимизира силата на избирателите. Позволява
им да предадат богата информация за своите оценки на партиите и
кандидатите, вместо просто да могат да кажат „Да“ на една опция
и „Не“ на останалите, както при други избирателни системи.
Заключение
Въздействието на изборните системи върху много аспекти
на политиката във всяка държава е по-малко силно, отколкото
понякога се предполага. Докато избирателните системи оказват
влияние върху пропорционалността на изборните резултати и в помалка степен върху формата на партийните системи, не е
реалистично да се очаква промяна в избирателната система да
трансформира стила на политика в държавата. Например PR-STV
не може да се разглежда правдоподобно като отговорна за
икономическия бум в Ирландия през 2000-те, нито за спада след
2008 г., нито за последващото възстановяване. Като цяло,
политическите институции, които действат по един начин в една
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държава, няма непременно да доведат до същите последици, ако
бъдат трансплантирани в друга държава.
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ДИСКУСИЯ ЗА ПРОМЯНА
НА ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
В СТРАНИТЕ ОТ СКАНДИНАВИЯ
НЕЛИТА МИРОНЧОВА 19
студент, ПУ „Паисий Хилендарски“
1. Кралство Дания
Всяка страна има различно държавно устройство било то
република или монархия, като всяка от тях има свои
разновидности. При монархията властта може да бъде изцяло в
ръцете на монарха или да бъде ограничена, а при републиката
устройството би могло да бъде президентско, полупрезидентско
или парламентарно. Въпреки различията всяка една държава има
орган наречен парламент. По отношение на правителствата някои
от тях могат да са коалиционни, при други властта е в ръцете на
една политическа партия.
Дания или официално Кралство Дания е скандинавска
държава в Северна Европа. Тя е най-южната от скандинавските
страни и се състои от полуостров Ютланд и архипелаг от 443
острови, като част от кралството са и Гренландия и Фарьорските
острови. 20
В Конституцията на Дания, подписана на 5 юни 1849 г. се
слага край на абсолютната монархия, която е започнала през 1660
г. Така се установява конституционна монархия, организирана
като парламентарна демокрация. Правителството и националния
парламентт се намират в Копенхаген, най-големият град и главен
търговски център. 21

19 Нелита Мирончова е студент в специалност „Политология“, випуск
2020, arewqn@gmail.com
20 Пенев, В. (2004) Политическата система на Дания, София: Парадигма
21 www.thedanishparlament.dk
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Дания става член на Европейската икономическа общност
(сега ЕС) през 1973 г., но не участва във всички договори, тя
запазва собствената си валута (кроната). Тя е сред странитеоснователки на НАТО, Северния съвет, ОИСР, ОССЕ и ООН, част
е от Шенгенското пространство. Дания има тесни връзки със
своите скандинавски съседи. Счита се за една от най-силно
развитите икономически и социално страни в света. 22
Датчаните се радват на висок жизнен стандарт и страната се
нарежда високо в някои показатели на националното представяне,
включително
образование,
здравеопазване,
защита
на
гражданските свободи, демократично управление, равенство,
просперитет и човешко развитие. Най-ниското ниво на корупция в
света е отчетено в Дания.
1.1. Политическа система
Политиката в Дания работи в рамките, заложени в
конституцията ѝ. За първи път написана през 1849 г., тя създава
суверенна държава под формата на конституционна монархия, с
представителна парламентарна система. Монархът официално
запазва изпълнителната власт и председателства Държавния съвет
(тайния съвет). На практика задълженията на монарха са строго
представителни и церемониални, като официалното назначаване и
освобождаване на министър-председателя и други правителствени
министри. Монархът не носи отговорност за своите действия и
личността му е свещена. Наследственият монарх, кралица
Маргрете II е държавен глава от 14 януари 1972 г. 23
Кралството е конституционна монархия с представителна
парламентарна система. На лице е еднокамерен парламент,
наричан още Folketing. Страната използва пропорционална
избирателна система за формиране на парламента, което довежда и
до многопартийната им система, при която две или три основни

22
23
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партии се допълват от няколко други значими партии.
Правителството им обикновено се състои от голяма партия в
коалиция или подкрепена от няколко по-малки партии.
Политическите партии играят централна роля в датската
демокрация, тъй като те представляват различни мнения на хората
по отношение на начина, по който трябва да се организира
обществото.
Интересен факт за Кралството е че от 1903 г. насам няма
партия с абсолютно мнозинство в парламента . Всички
правителства оттогава са или еднопартийни правителства на
малцинствата, или коалиции между две или повече партии.
1.2. Избирателна система
При провеждане на избори за парламент се използва
пропорционална система със затворена листа. Общият брой на
местата е 179 мандата, като24:
➢ 135 места се разпределят по метода на Хеър (метод на
най-големия остатък)
гласове, получени от партията
сумата от всички подадени действителни гласове
⁄броя на мандати в района

➢ 40 места се разпределят по метода на Сент-Лагю
(метод с делители)
гласове,получени от партията
Сент-Лагю: 2(мандати,получени от партията до момента)+1
➢ 4 места се избират по 2 от автономните региони Гренландия и Фарьорските острови.
Избирателната система на Дания има много различни
специфики. Кралството има 10 многомандатни избирателни
24 http://www.electoralsystemchanges.eu/Files/media/MEDIA_748/FILE/Denm
ark_summary.pdf
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района, които имат общо 179 места в парламента. 135 от тях са
разпределени пропорционално на гласовете на всеки избирателен
район, други 40 места са допълнителни и се разпределят, за да
балансират разликата между резултатите на областно ниво и дела
на гласовете в цялата страна. По този начин се гарантира, че броят
на местата, които всяка партия получава съответства максимално
на дела на гласовете ѝ в съответствие с конституцията на Дания,
която изисква не само регионално представителство, но и
равнопоставено представяне на различните мнения на електората.
Тоест ако една политическа партия спечели 20% от гласовете, то
тя трябва да има около 20% от местата в парламента. 25
В полза на по-малките партии е избирателният праг, който
трябва да преминат, за да влязат в парламента. В Дания той е 2%,
което го прави един от най-ниските в сравнение със страни като
Турция, където той е 10%, в Германия е 5%, а в България
избирателният праг е 4%. Той благоприятства участието на малки
партии в парламента, отколкото по-големи и това води до
многопартийната система в страната. 26
Гласоподавателите лесно разбират как се разпределят
мандатите между партиите. Използването на квотата позволява
резултатите да не се влияят от това дали партията има голям или
малък дял от общите гласове. Пропорционалната система се
изгражда на принципа на пропорционалност между получените
гласове и спечелените мандати, тя е по-справедлива спрямо помалките партии. Предимството и пред мажоритарната е че тя
осигурява максимална близост между избирателите и кандидатите,
което се смята за по-предпочитано от гражданското общество.
В Датския парламент, избран през 2019 г. участват 14
политически партии (таблица 1). Тези избори се смятат за
абсолютна победа за т.нар. „червен блок“, който включва партии
25
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като социалдемократите (партията, взела най-много мандати),
социаллибералите, социалистическата народна партия и червенозеления алианс, които общо печелят 91 места в парламента.
Плътно зад тях е т.нар. „син блок“, включващ либералната партия,
консервативната, народната партия, както и либералният алианс.
Тези резултати показват, че въпреки наличието на големи
политически партии, в многопартийната система на Дания има
множество по-малки партии, които успешно се коалират за
управление заедно. 27
Таблица 1. Представителство на парламента в Дания от
изборите през 2019г.

Дания има едно от най-високите нива на избирателна
активност в света, техния електорат е силно ангажиран и това
показва голямо доверие в институциите. Делът на избирателите
надвишава и варира около 80-90%.28

27

OSCE (2019) Office for Democratic Institutions and Human Rights;
GENERAL ELECTIONS 5 June 2019; Denmark
28 http://www.archive.ipu.org

39

1.3. Реформа на избирателната система
1.3.1 Реформа от 1945г.
Системата, използвана през 1945 г. е многостепенна система
за пропорционално представителство, използваща или отворена
листа, или гъвкави списъци (както е обяснено по-долу, страните
могат да избират между множество формати на списъци). Широк
набор от изменения, въведени стс Закон 471 от 1945 г. са приети
по-малко от месец преди изборите на 30 октомври, но по-голямата
част от съдържанието остава непроменена. В долната камара на
парламента има 148 места, разпределени на две нива,. Едното ниво
се състои от 117 места в 23 области, а другото от 31 места.
Определено е разпределението на тези места между партиите на
национално ниво, но броят на местата за всеки от трите региона е
определен в закона. След изборите местата са разпределени на
свой ред за партии в конкретни многомандатни избирателни
райони. По този начин шест компенсаторни места са разпределени
за района на Копенхаген - Фредериксберг, десет до островите
(Øernes Amter) и петнадесет до Ютланд (Jyllands Amter) (член 44
от Закон от 1945 г.). 29
1.3.2 Реформа от 1948 г.
През юни 1948 г. е приет закон с цел увеличаване на
пропорционалността. Броят на местата, които трябва да бъдат
запълнени в парламента, е леко увеличен. В долната камара стават
151 членове; двама от тях представляващи Фарьорските острови,
който е специален избирателен район. От избраните 149 места за
долната камара в останалата част от територията 105 са места в
избирателните райони и 44 компенсаторни места. По този начин
компенсаторният ред е разширен от 20,9% на 29,5% (без
Фарьорските острови). С изключение на Фарьорските острови,
Дания е разделена на три региона: Метрополитен - Копенхаген,
състоящ се от 3 многомандатни избирателни района, островите,
29 http://www.electoralsystemchanges.eu/Files/media/MEDIA_748/FILE/Denm
ark_summary.pdf
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състоящи се от 9 избирателни райони и Ютланд, състоящи се от 11
избирателни района. Разпределението на местата за различните
области е пропорционално на30:
1) населението на избирателният район;
2) броя на гласувалите в избирателния район на последните
парламентарни избори;
3) площ на избирателния район в квадратни километри,
умножена по коефициент;
Направена е промяна в разпределяне на места за долната
камара. Тази реформа създава прецедент в датска изборна история,
според която разпределянето на места на по-ниско ниво не е
окончателно. Партиите биха могли да загубят места на по-късните
етапи от процедурите за разпределение, ако са спечелили повече
места в многомандатните избирателни райони, отколкото са имали
право в цялата страна. Тази точка е изменена през 1953 г. и оттам
насетне разпределението на по-ниските етапи отново е
окончателно. 31
1.3.3 Реформа от 1953 г.
Тази реформа довежда до премахването на Горната камара.
Размерът на събранието се увеличава на 179 членове, от които
двама са избрани за Фарьорските острови и двама в Гренландия.
От 175 места, които ще бъдат избрани на територията, която не
включва Фарьорските острови и Гренландия, 135 са места в
многомандатни избирателните райони и 40 саа компенсаторни
места (делът на компенсаторните места е намален до 22,9%).
Повишен е прагът за участие в разпределянето на компенсаторни
места. Партиитет рябва да получат поне едно избирателно място
при поне 60 000 от валидните подадени гласове. 32
30

http://www.electoralsystemchanges.eu/Files/media/MEDIA_748/FILE/Denm
ark_summary.pdf
31 http://www.electoralsystemchanges.eu/Files/media/MEDIA_748/FILE/Denm
ark_summary.pdf
32 Kaspersen, L. B. (2004) How Denmark Became Democratic: The Impact of
Warfare and Military Reforms, Acta Sociologica, 47(1), pp. 71-89
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1.3.4 Реформа от 1961 г.
Този закон променя прага за включване в компенсаторното
ниво. Прагът бе намален, за да могат повече партии те участват в
разпределението, като трябва да отговарят на следните условия33:
1. поне едно място в многомандатен избирателен район
(както преди);
2. в рамките на поне две от трите избирателни провинции (а
не, както по-рано и трите), най-малко толкова гласове, колкото
средния брой валидни гласове, подадени на място в избирателния
район в регион или
3. поне 2 на сто от валидните гласове, подадени в цялата
страна.
1.3.5 Реформа от 2006 г.
Тази реформа въвежда две съществени промени в
избирателната система. Първо, тя променя структурата на
областите, за да отрази реформите на местното управление и
второ, въвежда отново метода за разпределение на местата на
D’Hondt за места в многомандатните избирателни райони. 34
За да отрази реорганизацията на местната власт, броят на
многомандатните избирателни райони е намален от седемнадесет
на десет, в резултат на това средната величина е увеличена от 7,9
на 13,5. Разпределянето на места за долна камара се променя,
формулата за разпределение е изменена от модифициран SainteLaguë на D’Hondt. 35
Заключение
Всяка една избирателна система има своите предимства и
недостатъци, но въпреки това трябва да се избере тази, която ще
има най-големи ползи за обществото, за да бъде то доволно и
33 https://tidsskrift.dk/scandinavian_political_studies/article/download/32841/31
131?inline=1
34 http://www.electoralsystemchanges.eu/Files/media/MEDIA_748/FILE/Denm
ark_summary.pdf
35 Пенев, В. (2004) Политическата система на Дания, София: Парадигма
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избирателната активност да бъде висок процент. Ангажираността
на обществото в Дания показва, че избирателната система и
правителството ѝ работят добре и хората вярват в тяхната
ефективност. Многопартийната система в страната дава шанс
всяка една група да бъде със защитени интереси в управлението,
което благоприятства за високото ниво на страната. Възможността
по-малки партии да участват в управлението спомагат доброто
управление на парламента. Множеството реформи, направени през
годните допринасят за това системата да работи добре и в полза на
обществото. Високата избирателна активност доказва вярата на
обществото в системата. Дания е страната с най-висока
избирателна активност, която възлиза на около 96-97%.
2. Кралство Швеция
Швеция, официално Кралство Швеция, е скандинавска
държава в Северна Европа. Тя е конституционна монархия и
парламентарна демокрация, като законодателната власт е поверена
на 349-членния еднокамарен Риксдаг (шведския парламент). Тя е
унитарна държава, която в момента е разделена на 21 окръга и 290
общини. Швеция поддържа скандинавска система за социално
подпомагане, която осигурява универсално здравеопазване и
висше образование за своите граждани. Имат единадесетият найвисок доход на глава от населението и се класират много високо
по качество на живот, здравеопазване, образование, защита на
гражданските свободи, икономическата конкурентоспособност,
доходи, равенство между половете, просперитета и развитието на
човека. 36
Присъединяват се към Европейския съюз на 1 януари 1995
г., но отхвърлят членството в НАТО, както и членството в
Еврозоната след референдум. Освен това е член на ООН, Северния
съвет, Съвета на Европа, Световната търговска организация и

36 “Monarchy : A modern royal family”. Sweden. Se archived from the original
on 26 April 2013. Retrieved 13 March 2013
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Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР). 37
2.1. Политическа система на Швеция
Швеция има четири основни закона, които заедно формират
Конституцията:
- Инструмент за управление (Regeringsformen)
- Акт за наследяване (Successionsordningen)
- Закон за свободата на печата (Tryckfrihetsförordningen)
- Основен
закон
за
свободата
на
изразяване
(Yttrandefrihetsgrundlagen)
Швеция е конституционна монархия и демокрация от
началото на 20 век, а крал Карл XVI Густав е държавен глава, но
ролята на монарха е ограничена до церемониални и
представителни функции. Съгласно разпоредбите на Инструмента
за управление от 1974 г. кралят няма никаква формална
политическа власт. Кралят открива годишната сесия на Риксдага,
председателства Специалния съвет, проведен по време на смяна на
правителството, провежда редовни информационни съвети при
министър-председателя и правителството, председателства
заседанията на Консултативния съвет по външни работи и
получава Акредитивни писма на чуждестранни посланици в
Швеция и подписва тези на шведски посланици, изпратени в
чужбина. Освен това кралят прави държавни посещения в чужбина
и приема входящите като домакин. Освен строго официалните
задължения, кралят и останалите членове на кралското семейство
изпълняват различни неофициални и други представителни
задължения в Швеция и в чужбина. 38
Законодателната власт е поверена на еднокамерния Риксдаг
с 349 членове. Общите избори се провеждат на всеки четири
37 “The instrumeny of Government”. The Riksdag. Archived from the original
on 24 October 2014. Retrieved 8 November 2014.
38 Ä new Government is formed”. The Riksdag. Archived from the original on
9 November 2014. Retrieved 8 November 2014.
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години, във втората неделя на септември. Законодателството може
да бъде инициирано от правителството или от членове на
Риксдага. Членовете се избират въз основа на пропорционално
представителство за срок от четири години. Вътрешното
функциониране на Риксдага, в допълнение към Инструмента за
управление, се регулира от Закона за Риксдаг. Основните закони
могат да бъдат променяни само от Риксдага, необходимо е
абсолютно мнозинство с два отделни вота, разделени с общи
избори между тях. 39
Правителството действа като колективен орган с обща
отговорност и се състои от министър-председателя, който се
назначава и се освобождава от председателя на парламента и от
кабинет с министри, назначавани и освобождавани по
изключителна
преценка
на
министър-председателя.
Правителството е върховната изпълнителна власт и отговаря за
своите действия пред Риксдага. 40
Повечето държавни административни органи се отчитат
пред правителството, включително (но не само) въоръжените сили,
правоприлагащия орган, националната библиотека, шведската
полиция и данъчната агенция. Уникална характеристика на
шведската държавна администрация е, че отделните министри на
кабинета не носят никаква индивидуална министерска отговорност
за работата на агенциите .
Съдебната система е независима. Ролята на съдебния
контрол върху законодателството не се практикува от съдилищата,
вместо това Съветът по законодателство дава необвързващи
становища относно законността. Няма решение, в което
съдилищата не са обвързани с прецедент, въпреки че е влиятелен.

39
Riksdag.
The
Instrument
of
Government.
https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-instrument-ofgovernment-2015.pdf
40https://www.riksdagen.se/Global/dokument/dokument/laws/the-instrument-ofgovernment-2012
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2.2. Избирателна система
Избирателната система е променена след 1945 г. заедно с
промените в избирателните системи на страните от Европа. Преди
тези промени системата е била полуотворена, до голяма степен
дори и след промените тази система остава същата, като найголямата промяна в Швеция е през 1969 г., когато променя
структурата си в еднокамерен парламент с увеличаване броя на
местата. През 1997 г. претърпява още промени, чрез които се дава
по-голяма тежест на преференциите при определянето на местата.
41

Избирателната им система също като при Дания е
пропорционална (делът на местата, които всяка партия получава в
Риксдага (шведския парламент), обикновено отразява дела на
всички гласове, получени от тази партия). В парламента има 349
души (310 областни места и 39 национални). Използва се методът
за разпределяне на Д‘Ондт, но след това е заменен с метода на
Сент Лагю. Има едно изключение от правилото на пълна
национална пропорционалност – партията трябва да получи не помалко от 4 % от всички гласове в изборите, за да получат
представителство в Риксдага. Това правило се използва, за да се
предотврати влизането на много малки партии в парламента.
Изборите в страната са преки и са на всеки четири години. 42
Избирателната активност на страната, подобно на Дания е
над 50%. Гражданите вярват в управлението и участват активно,
изпълняват своята роля в политиката. 43

41 Reimink, E. Electoral System Change in Europe since 1945: Sweden,
http://www.electoralsystemchanges.eu/Files/media/MEDIA_175/FILE/Sweden_summa
ry.pdf
42 https://sweden.se/society/the-swedish-system-of-government/
43 https://www.statista.com/
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2.3. Шведска асоциация на местните власти и региони –
SALAR44
Шведската асоциация на местните власти и региони
(SALAR) е работодателска организация и организация, която
представлява и защитава местното управление в Швеция. Всички
шведски общини и региони са членове на SALAR.
Тя представлява и се застъпва за местната власт, като
повдига въпроси, действа решително и просвещава общественото
мнение. Амбицията им е да бъдат една крачка напред и да хвърлят
светлина върху важни промени извън местното управление, които
засягат членовете. Водят диалози с правителството, парламента,
правителствените агенции, ЕС и други ключови организации.
Асоциацията се стреми да насърчава и укрепва местното
самоуправление и развитието на регионалната и местната
демокрация. SALAR е политически управлявана организация.
Върховният орган за вземане на решения на Асоциацията е
Конгресът. Конгресът изготвя насоките за работата на SALAR и
назначава неговия съвет и председател. Президент на SALAR е
Андерс Кнапе.
Тъй като законодателството и политиките на ЕС оказват
значително въздействие върху местното и регионалното
управление в Швеция, европейската и международната
перспектива са включени в ежедневната работа на Асоциацията.
Всяко отделение отговаря за обществените въпроси и
наблюдението на политиките в съответната област.
Заключение
Гражданското общество е силно представено на местно и
национално ниво. Направените реформи през годините водят до
високо ниво на гражданска активност и удовлетворение към
политическата система в страната. Резултат от това е активността
на изборните процеси. Асоциацията за представителство на
44

www.ec.europ.EU/transnationality/salar-1467
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гражданите е допълнение към по-добрия живот на хората в
Швеция.
3. Република Финландия
Финландия или официално Република Финландия е
скандинавска държава, разположена в Северна Европа. Финландия
е парламентарна република, състояща се от 19 региона и 310
общини. Архипелагът на Аландските острови, разположен
югозападно от континента е единственият автономен регион на
Финландия. 45
Финландия образува символична северна граница между
Западна и Източна Европа: гъста пустиня и Русия на изток,
Ботническия залив и Швеция на запад. През ерата на Студената
война Финландия умело поддържа неутрална политическа
позиция, въпреки че договор от 1948 г. със Съветския съюз
(прекратен 1991 г.) изисква Финландия да отблъсне всяка атака
срещу Съветския съюз, извършена през финландска територия от
Германия или някой от нейните съюзници. След Втората световна
война Финландия непрекъснато увеличава своите търговски и
културни отношения с други страни. Съгласно американскосъветско споразумение Финландия е приета в ООН през 1955 г.
Оттогава Финландия изпраща представители в Северния съвет,
който прави предложения на страните членки за координация на
политиките. Член е на Европейския съюз от 1995 г. Tя е
единствената скандинавска държава, която се присъедини към
единната валута на еврото при нейното въвеждане през януари
1999 г. 46
3.1. Политическа система
От създаването на сегашната си система на управление през
1919 г. Финландия е един от най-щастливите членове на западната
45
46

https://www.britannica.com/place/Finland
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fi.html
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общност на демократичните нации. В сравнение с други
европейски държави, страната е била умерено засегната от
политическите сътресения в междувоенния период, преминава
през Втората световна война относително невредима и макар че е
точно по линията, която разделя Европа на два враждебни блока
след втората половина на 40-те години, тя оцелява като
независима нация с непокътнати демократични институции.
Въпреки че конституционната основа на тяхното правителство
израства от отдавна установени институции, финландците никога
не са били напълно свободни да се управляват до края на 1917 г.,
когато са постигнали национална независимост. Финландското
общество е белязано и от дълбоки пукнатини, които се
задълбочават след кратката гражданска война (1918 г.), която
оставя белези, чието заличаване се нуждае от няколко поколения.
В допълнение към класовите и политическите разделения страната
трябва да се бори и с регионалните и езикови различия. В крайна
сметка тези проблеми са преодолени и до 80-те години девизът във
финландската политика е консенсус. 47
Парламентът състоящ се от 200 членове, избран с всеобщо
гласуване, е суверен по силата на това, че представлява
финландския народ. Избраният президент притежава върховна
изпълнителна власт и определя външната политика. Въпреки че не
е политически отговорен пред парламента, президентът може да
изпълнява много от функциите си само чрез подкрепата на
парламента. Наличие на независима съдебна система, подпомагана
от двама юридически служители с широки независими
правомощия - канцлерът на правосъдието и парламентарният
омбудсман - гарантира, че държавните институции се придържат
към закона. 48

47
48

http://countrystudies.us/finland/110.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fi.html
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3.2. Избирателна система
Финландия
е
парламентарна
република.
Общото
избирателно право за националните избори е въведено във
Финландия през 1906 г. и то е разширено до местните избори през
1917 г. С изключение на някои незначителни реформи,
първоначалната пропорционална система остава непроменена.
Тази система се радва на пълна обществена подкрепа, въпреки че
дава леко предимство на по-големите партии, пропорционалното
представителство позволява политическо участие и на малки
групи. 49
Гражданите навършили 18 годишна възраст имат право да
дадат своя глас. Страната избира президент на всеки 6 години,
докато парламента на всеки 4 години. Подобно на Дания и Швеция
страната използва метода на Д‘Ондт. Финландия е страна с
многопартийна система и често парламента, който се състои от
200 души образува от коалиции. Парламентът се нарича още
Едускунт. 50
Финландската система има няколко отличителни черти.
Няма избирателен праг, като например изискването на Швеция
партия да получи поне 4% от гласовете, за да има място в
парламента. Тази система също така дава предимство на партиите
с изразена подкрепа в определени области, а не тези с присъствие
в цялата страна. 51
Изборите за 200-местната Едускунта се провеждат на всеки
четири години през март, с изключение на случаите, когато
президентът разпуска парламента и насрочва предсрочни избори.
Във всички области, с изключение на шведскоговорящите
Аландски острови, разпределянето на местата по партии
(включително електорални съюзи) е пропорционално на гласовете
49

http://countrystudies.us/finland/121.htm
https://aceproject.org/main/english/es/esy_fi.htm
51 Arter, D. (2019) Idiosyncratic, Technocratic, Democratic or Simply
Pragmatic? A Parties’ Perspective on Electoral System Change in Finland, 1906–1969,
Politiikka 61(1), pp. 34–53
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по система на Д‘Ондт. Преди 1954 г. избирателите са гласували за
кандидатски листи. Последващите промени в системата дават
възможност да се гласува само за един отделен кандидат. Тази
промяна трансформира финландската избирателна система в рядък
тип система с листа, която изисква гласуване за отделни
кандидати. Общинските избори се провеждат на всеки четири
години през октомври. 52
Президентските избори се провеждат на всеки шест години
през месец януари. Започвайки с изборите през 1988 г., те трябва
да се проведат въз основа на пряко всеобщо избирателно право.
Ако никой от кандидатите не получи повече от половината
гласове, се провежда втори тур. 53
Тъй като формулата на Д‘Ондт за разпределяне на места
благоприятства големите партии, във Финландия малките партии
обикновено се възползват от възможността да се присъединят към
електорален съюз с една или повече партии. Изборните съюзи се
сключват на ниво област, което означава, че една партия може да
се присъедини към различни съюзи във всичките 14 области;
следователно съюзите имат различна степен на успех. Освен това,
съгласно избирателния закон от 1969 г., кандидат може да бъде
номиниран само в един избирателен район. Преди това кандидатът
може да бъде номиниран във всички области, което е оптималната
избирателна стратегия за харизматичен лидер на малка партия. 54
3.3. Промени в избирателната система
Във Финландия натискът за промяна на изборната система
изглежда набира скорост в края 40-те и 50-те години на миналия
век сред парламентаристите. Основно безпокойство е липсата на
пропорционалност в съществуващите избирателни договорености.
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През май 1950 г. възниква спор около непропорционалният размер
на избирателния район Уусимаа и необходимостта да се отдели
Хелзинки като самостоятелен избирателен район. Към онзи
момент избирателната система не изглежда нито справедлива,
нито демократична. Реформата от 1969 г. е може би найизчерпателният следвоенен преглед на изборната система. Тази
реформа е двустранна: структурата на бюлетината е била основно
променена, но действителният механизъм на системата остава
приблизително същият. Заедно с реформата на бюлетините,
партиите са признати в избирателното законодателство
(заместващи „изборните сдружения“) и са включени някои
разпоредби, за да се гарантират демократични вътрешни партийни
първични избори. 55
Заключение
Реформите през годините, направени във Финландия
довеждат единствено до усъвършенстване на нейната политическа
система. Гражданското общество е силно активно, което
допринася за една силна и представителна система на управление.
Избирателните системи в страните са комплексни, трудно е
да бъдат обобщени просто и ясно. Най-често срещаната
избирателна система използвана от скандинавските страни е
пропорционалната, както и в по-горе посочените скандинавски
държави. Тя има няколко измерения – метода на Д‘Ондт и метода
на Сент Лагю. По-често използван е методът на Д‘Ондт, тъй като е
по-опростен и лесен.
Политическата активност и в трите страни е висок процент и
гражданите нямат проблеми с типа избирателна система, поради
това няма и множество дискусии за нейната промяна.
Пропорционалната система се изгражда на принципа на
пропорционалност между получените гласове и спечелите
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мандати, тя е по-справедлива спрямо по-малките партии.
Предимството и пред мажоритарната е че тя осигурява максимална
близост между избирателите и кандидатите.
Всяка една избирателна система има своите предимства и
недостатъци, но въпреки това трябва да се избере тази, която ще
има най-големи ползи за обществото, за да бъде то доволно и
избирателната активност да бъде висок процент.
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ДИСКУСИЯ ЗА ПРОМЯНА
НА ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
В БЕНЕЛЮКС
ГАБРИЕЛА ТАНЕВА 56
студент, ПУ „Паисий Хилендарски“
1. Кралство Белгия: политическа и избирателната
система
Кралство Белгия е страна, която е изключително напреднала
в много отношения – икономически, политически, културно и т.н.,
спрямо много от останалите европейски страни. Много от
практиките, които страната прилага се оказват ефективни и
допринасят за стабилността както на политическата система, така
и на държавата като цяло.
Основната цел на настоящото изследване е да се изведат
основните характеристиките на избирателната система на
Кралство Белгия, които допринасят за стабилността на
политическата система на страната.
Обект на изследване е избирателната система на Белгия.
Предмет на изследване е политическата стабилност в страната.
Резултатите ще ни покажат полезните практики и
предизвикателства, при прилагането на избирателната система в
Белгия, които съответно можем да съотнесем към България.
1.1. Политическата стабилност в демократичните
страни
Политическите системи на отделните държави, както и
тяхното конкретно функциониране са твърде различни. За да бъде
демократичната политическа система стабилна, е необходим
комплекс от фактори, които освен това са свързани помежду си.
56 Габриела Танева е студент в магистърска програма „Мениджмънт на
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Сред основните фактори, определящи стабилността на дадена
политическа система могат да се изведат (Пастармаджиева, 2016):
1) отсъствие на насилие;
2) продължителност (стабилност) на правителствата;
3) легитимност на политическия режим;
4) отсъствие на структурни изменения;
5) наличие на многоаспектни социални компоненти.
Стабилността обаче може да се осигури ако посочените
фактори са налице кумулативно. Въпросът за осигуряване на
стабилност на демокрацията е твърде комплексен и не зависи само
от вътрешни национални фактори. (Пастармаджиева, 2016)
1.2. Избирателно право в Кралство Белгия
Всеки белгийски гражданин, мъж или жена, който е
навършил 18 години, има право да гласува с един глас (освен ако
това право не е било отменено или лицето не отговаря на
условията по някаква причина). Гласуването в Белгия е
задължително и тайно. Всеки е длъжен да участва в изборите на
шест различни нива (Toharudin, 2010):
➢ Европейско ниво (членове на Европейския парламент),
➢ Федерално ниво (всички членове на Камарата на
представителите и някои членове на Сената),
➢ Общностно ниво (членове на съветите),
➢ Регионално ниво (членове на съветите),
➢ Провинциално ниво (членове на съветите),
➢ Общинско ниво (членове на съветите).
1.3. Избирателната система на Кралство Белгия
Пропорционалната избирателна система е приложена за
първи път през 1889 г. в Белгия и днес тя се практикува в двете си
основни разновидности (пълно пропорционално представителство
и ограничено пропорционално представителство) от много
европейски и неевропейски страни (повече от 57 на брой).
(Ценова, 2004)
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Белгия е конституционна монархия, като начело стои крал
(Крал Филип от 2013 година до момента), който е държавен глава
и министър-председател, а също така е член на страните от
„Бенелюкс“. Монархията на Белгия е представителна,
конституционна и наследствена по своята същност. (Toharudin,
2010)
В Белгия принципът, по който се избират членовете на
Федералния парламент, Европейския парламент и съветите на
различните равнища (общността, регион, провинция и община), е
пропорционално. Това е система, в която местата в
законодателните
органи
се
разпределят
приблизително
пропорционално на броя гласове, които кандидатите получават в
рамките на избирателния район, който формира териториалната
основа за преките избори. (Toharudin, 2010)
В Белгия гласовете в законодателната власт са разделени и
разпределени между политическите партии или групите, всяка от
които има същата пропорция в законодателната власт, както и при
гласуването. По принцип пропорционалното представителство на
страните се комбинира с избор на личности. По този начин
избирателят в Белгия има няколко възможности (Toharudin, 2010):
(1) той може просто да гласува за партийна листа и по този
начин да я приеме изцяло. Това се нарича „главна листа“;
(2) ако се интересува кой всъщност ще участва в
законодателния орган, той може да гласува преференциално, като
маркира индивидуален кандидат в бюлетината си.
1.4 Промените в белгийската избирателна система от
1945
През 1899 г. белгийското законодателство приема система за
пропорционално представителство с разпределение по метода на
Д`Ондт. През 1919 г., за да направят изборите по-пропорционални,
е решено да се създаде двустепенна система за разпределение на
местата. Първото разпределение на места се организирано на
областно ниво. За второто ниво на разпределение на местата
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останалите места и гласове са събрани на провинциално равнище,
за да се получат по-пропорционални резултати. (Pilet, 2013)
Що се отнася до разпределението на местата в листата,
Белгия избира система с отворена листа, която дава възможност на
избирателите да гласуват или за цялата листа или за предпочитан
кандидат от листата. След като се установи колко места получава
всяка листа, се изчислява прагът за допустимост. Той е равен на
броя на гласовете за партията, разделен на броя на местата плюс
един. Кандидатите, достигнали прага за допустимост въз основа на
преференциалните си гласове се считат за избрани. За останалите
места, гласовете, дадени за листата се прехвърлят на кандидата,
който заема първото място в нея, докато достигне прага за
допустимост. Ако е надхвърлен прагът за допустимост,
допълнителните гласове се прехвърлят на втория кандидат в
листата и т.н. Когато всички гласове бъдат прехвърлени и ако все
още има места, които да бъдат разпределени, останалите
кандидати се състезават въз основа на техните резултати само при
преференциални гласове. (Pilet, 2013)
Системата, приета през 1899 г., остава непроменена до
началото на 90-те години. Единствените промени са адаптирането
на размера на събранието и разпределението на местата между
избирателните райони. Размерът на камарата на представителите
нараства на всички избори в съответствие с демографската
еволюция на страната (от 152 депутати през 1899 г. до 212 през
1949 г.). (Pilet, 2013)
През 1971 г. Конституцията е изменена, за да се промени
броят на депутатите на 212 и да се отмени адаптирането на броя на
местата до размера на белгийското население. Запазва се само
адаптирането на разпределението на местата сред областите на
всеки 10 години. Конституционната реформа от 1993 г., която
въвежда преките избори за регионални събрания, намалява
размера на Камарата на представителите на 150 души. (Pilet, 2013)
Освен тези промени избирателният закон за Камарата на
представителите е изменен в три отношения. Първо, границите на
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областите са променени, като ги обединяват в по-големи
избирателни райони. Преосмислянето през 2003 г. премахва и
двустепенната система за разпределение на местата за всички
области, с изключение на Брюксел-Хале-Вилворде, Льовен и
Нивел. Второ, приети са няколко промени, за да се увеличи ролята
на преференциалните гласове. От 1995 г. насам гласоподавателите
вече не са ограничени до един единствен преференциален глас, но
им е позволено да подадат преференциални гласове, колкото са
местата, които трябва да бъдат запълнени. Преференциалните
гласове трябва да са за една единствена листа, като не е позволен
панашаж. През 2003 г. е решено да се намали разпределението на
гласовете в листата. Само половината от гласовете в нея се
разпределят след подреждане на кандидатите, определени от
страните. Трето, за изборите през 2003 г. е въведен 5-процентен
избирателен праг, изчислен на областно ниво. (Pilet, 2013)
1.5. Задължително гласуване в Белгия
През последните години въпросът за задължителното
гласуване привлича все повече вниманието както на политиците,
така и на академиците. Един от най-ярките примери за такъв
интерес е изявлението на Аренд Лийпхарт (Lijphart) на
заседанието на APSA през 1997 година, който твърди, че
задължителното гласуване е най-ефикасния отговор за
увеличаване на избирателната активност в страната. (Pilet, 2007)
В повечето демократични държави намаляващата
избирателна активност е основен приоритет. Правят се различни
предложения, като целта им е намаляване на разходите за
гласуване на гражданите. Правят се нови експерименти като
електронното гласуване, гласуване по пощата или дори гласуване
в Интернет, но все още не е доказано значително влияние върху
избирателната активност. Също така се правят множество
публични кампании и граждански инициативи за привеждане на
гражданите в избирателните секции. Но в крайна сметка никой от
тези начини не се оказва толкова ефективен, колкото
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задължителното гласуване по отношение на избирателната
активност. (Pilet, 2007)
В Белгия всеки гражданин, който има право на глас, е
длъжен да се яви в деня на изборите. Или по-точно казано
белгийските граждани над 18-годишна възраст, които са
регистрирани в списъка на жителите на една община автоматично
се регистрират за гласуване. Петнадесет дни преди изборите се
изпраща избирателна карта на всички избиратели, в която ясно се
упоменава, че гласуването е задължително. (Pilet, 2007)
За белгийците, които не пребивават в Белгия, се прилага
различна система. Белгийските граждани, които живеят в чужбина,
имат право да гласуват от 1999 г. Въпреки това, те не са
автоматично регистрирани в избирателния списък. Те първо
трябва да се регистрират в посолството си. Това се прави
еднократно и след това те получат избирателна карта и
гласуването става задължително и за тях. Същата система се
прилага и за емигрантите, пребиваващи в Белгия. От 1999 г.
гражданите на ЕС, живеещи в Белгия, имат право да гласуват на
местни избори. Те първо трябва да се регистрират, за да бъдат
включени в избирателния списък. От 2004 г. правото на глас за
местни избори е разширено за всички емигранти, които живеят в
страната от поне пет години. За тях е приета същата система, която
вече се използва за гражданите на ЕС. (Pilet, 2007)
Избирател, който не е гласувал, може да бъде глобен. След
изборите съдебната власт отговаря за контактите с всички
граждани, които не спазват задължението да гласуват. Те
получават писмо с молба да обяснят защо не са гласували. Ако
обосновката се счете за невалидна, то те трябва да да платят глоба
(от 25 до 50 евро за първото отсъствие и може да нарасне до 50 до
125 за второто). Избирател, който не е гласувал четири пъти за 15
години, няма право да гласува през следващите 10 години. Той
също няма право да кандидатства за назначаване или повишение в
държавната служба. (Pilet, 2007)
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1.6. Заключение (поуки за България)
Гражданите влияят върху политическия процес посредством
активното и посредством пасивното избирателно право.
Пропорционалната избирателна система е стабилно установена в
Белгия и направените промени осигуряват по-скоро адаптиране
към новите реалности. В България системата също е
пропорционална с възможност за преференциално гласуване.
Също така и гласуването е задължително. В тази посока поуките,
които можем да изведем от настоящото изследване и съответно да
съотнесем към България са, че:
1. задължителното
гласуване
осигурява
по-голяма
легитимност.
2. задължителното гласуване и като цяло гласуването е
гражданска отговорност.
3. хората са длъжни да се информират и именно
задължителното гласуване е първата крачка, която ще насърчи
това.
4. задължителното гласуване ще осигури по-голяма
представителност и на малките партии.
5. задължителното гласуване ще намали корупцията до
някаква степен, тъй като много от гражданите и най-вече
предствавителите на малцинствените групи няма да бъдат
съблазняване от това гласът им да бъде купен.
2. Кралство Нидерландия: пътят от мажоритарна към
пропорционална избирателна система
За да бъде изградена добре една политическа система, то тя
трябва да бъде съобразена с редица фактори. Факторът, оказващ
най-силно влияние е населението, неговите нагласи, готовността
му и неговата самоинициативност. Всяка една промяна в дадена
държава, било то промяна в политическата и система, приемане
или отмяна да даден закон, или по-мащабна като промяна в
избирателната система, трябва да бъде добре обмислена, за да
може да бъдат предвидени до някаква степен най-вече рисковете и
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последиците от нея (промяната), за да се избегнат нежелани
последствия (стачки, размирици, митинги, импийчмънт и т.н.)
Основната цел на настоящото изследване е да разгледаме
промяната на избирателната система на Кралство Нидерландия –
от мажоритарна към пропорционално представителство, както и
ефекта от възможността правото на глас да бъде прехвърлено.
Обект на изследването е избирателната система за
формиране на законодателен орган на Кралство Нидерландия.
Предмет на изследване са характеристики и специфики на
избирателната система за формиране на законодателен орган на
Кралство Нидерландия.
2.1. Кралство Нидерландия: общ контекст
Кралство Нидерландия или още наричана Холандия е
държава, която е разположена в Северозападна Европа. В буквален
превод името Netherlands означава “ниско разположена земя”.
Холандия е разделена на 12 провинции. Тя е парламентарна
демокрация, при която начело е монархът. Кралството включва
свои бивши колонии: Аруба, Бонайре, Кюрасао, Саба, Синт
Еустациус и Синт Маартен. Столица е Амстердам, а седалище на
правителството е Хага. (Rowen et al., 2020)
През 1917 година избирателната система на Кралство
Нидерландия е променeна радикално от мажоритарна към
пропорционално представителство. Тази промяна е въведена с цел
избирателното право да бъде еднакво и равно за всички граждани
на страната, тъй като до този момент Нидерландия има
мажоритарна избирателна система с едномандатни избирателни
райони и избирателно право, при което само пълнолетни имотни
мъже имат право на глас. Под влияние на увеличаващото се
социалистическо движение изискванията постепенно са
редуцирани и през 1917 г. е въведена сегашната избирателна
система на представителна демокрация с универсално избирателно
право за мъжете, която през 1918 г. е разширена да включва и
жените. (Gallagher and Mitchell, 2008)
62

Гласуването в Нидерландия не е задължително. Преди
изборите на всички избиратели се изпраща пропуск за гласуване.
Гласоподавателите са свободни да избират в коя избирателна
секция да гласуват, стига да е в тяхната община. От тях обаче се
изисква да представят доказателства за самоличността си преди да
гласуват. (ProDemos, 2013)
След периода, в който широко се използват машини за
гласуване (за които се оказва, че имат проблеми със сигурността),
през 2009 г. холандският електорат отново започва да гласува с
хартиени бюлетини. Имената на участващите партии с имената на
техните кандидати се отпечатват предварително на бюлетината.
Избирателят дава своя вот, като отбелязва квадратчето до
кандидата по негов избор в червено с предоставения химикал.
Това не е задължително да е първият кандидат в списъка. Когато
избирателят даде своя глас за кандидат, който е включен по-долу в
списъка, това се нарича voorkeurstem (предпочитан вот). Много
холандски избиратели правят такова предпочитание, най-вече
когато кандидатът е добре известна фигура в техния регион.
(ProDemos, 2013)
Гласоподавателите също могат да гласуват с празна
бюлетина. Въпреки че такива бюлетини са невалидни, те се
включват в общата избирателна активност. Някои избиратели
подават такива бюлетини като форма на протестно гласуване или
защото не знаят за кой кандидат или за коя партия да гласуват.
(ProDemos, 2013)
В Холандия изборите обикновено се провеждат в сряда.
Избирателните секции са отворени от 7:30 сутринта до 21:00
вечерта. Някои избирателни секции се отварят по-рано, но не се
допуска затварянето на избирателни секции по-рано или по-късно
от 21:00. Секциите обикновено са поставени в обществени сгради
в близост до домовете на избирателите, като училища, читалища и
спортни центрове. През последните години има избирателни
секции, създадени на гари. С други думи, разстоянието е малко
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вероятно да бъде пречка за гражданите да упражняват правото си
на глас. (ProDemos, 2013)
Независимо от това може да се окаже, че някой не е в
състояние да стигне до избирателната секция - защото е болен или
например на почивка. В този случай избирателите могат също да
упълномощят друг избирател да гласува от тяхно име. Това може
да стане по два начина (ProDemos, 2013):
• Избирателят, който не може да посети избирателния
участък, попълва редица полета на гърба на пропуска си за
гласуване. Това упълномощава втори избирател да гласува от
негово име. Оторизираният избирател гласува едновременно за
себе си и като пълномощник. Той е длъжен да представи и копие
на валиден документ за самоличност на отсъстващия избирател.
• Избирателят пише на своята общинска администрация
най-малко 14 дни преди изборите, като официално иска общината
да разреши на втори избирател да гласува от негово име. Един
избирател може да бъде пълномощник на най-много двама души.
Всеки избирателен район има тричленна комисия, която се
грижи всичко да върви според правилата. Тази комисия приема и
взема пропуски за гласуване, проверява доказателствата на
избирателите за идентичност и дава бюлетините. След това
избирателите преминават към кабината за гласуване, за да дадат
гласа си насаме, като така се защитава тайната на гласуването.
След това те пускат тази бюлетина в урна. След затваряне на
избирателната секция комисията брои бюлетините. Членовете на
обществеността могат да присъстват на това събитие. (ProDemos,
2013)
Процесът на формиране на изпълнителната власт започва
веднага след оповестяването на резултатите от избори. Целта е да
се събере нов екип, който да управлява страната през следващите
четири години. Това в никакъв случай не е лесна процедура:
поради естеството на нидерландската версия за пропорционално
представителство - без отделни избирателни окръзи или
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избирателни прагове. Холандската камара на представителите
обикновено разполага с голям брой партии. От резултатите от
изборите рядко става ясно какъв вид правителство биха
предпочели холандските избиратели. Никоя политическа партия
никога не е получила абсолютно мнозинство в парламентарните
избори в Холандия, т.е. половината от общия брой места плюс
едно. Камарата има 150 места, което означава, че една партия ще
трябва да спечели поне 76 места за абсолютно мнозинство.
(ProDemos, 2013)
Изпълнителната власт трябва да се ползва с подкрепата на
мнозинството от членовете на Камарата на представителите. Това
означава, че две или повече партии винаги ще трябва да
сформират коалиция, ако искат да съставят правителство. На
практика това означава да работят съвместно в рамките на
кабинета на министрите. Това е така от много години, което
означава, че повечето холандски граждани са свикнали с
продължителни преговори, преди различните страни най-накрая да
се съгласят да съставят нов кабинет. (ProDemos, 2013)
2.2. Предизвикателства пред изборното законодателство
на Кралство Нидерландия
Изборите предоставят възможността на гражданите да
участват в политиката и да държат отговорните лидери
(политиците). Когато те работят добре, изборите могат:
• да задълбочат гражданската ангажираност,
• да формират обществения дебат,
• да стимулират партийната конкуренция,
• да улеснят мирните преходи на лидерството,
• да накарат правителствата да отчитат
• да
позволят
ненасилственото
разрешаване
на
политически конфликти.
Проблемът е, че твърде често заради т.нар “състезания” от
страна на различните кандидати, целите и приоритетите, които са
си поставили остават на заден план. Налице е широкото
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притеснение от падащата избирателна активност, общественото
недоволство, партийната поляризация и неспособността на
изборите да осигурят законни резултати. Изборните злоупотреби
продължават да подкопават изборните състезания по целия свят,
от явни случаи на насилие и сплашване до по-фини
дезинформационни кампании, бариери пред лоялната партийна
конкуренция и недостатъчно представителство на жени и
кандидати за малцинства. (Norris, 2018)
В Холандия съставянето на правителство е сложен процес,
поради множеството партии, представени в националния
парламент. Може да минат месеци, преди преговорите да бъдат
завършени. Посоченото провокира дебат за промяна на
избирателната система, но решение все още няма. (ProDemos,
2013)
2.3. Избирателна система и ценности: концептуална
рамка
Политическата структура и политическата култура са две
понятия, които са силно свързани помежду си, именно защото
политическата култура може да се определи донякъде като
отражение на самата политическа система на дадената страна.
Функционирането на политическата система в голяма степен е
зависимо от политическата култура, или по-скоро от нейните
константни елементи, които се обобщават в две групи елементи:
психологически, към които се отнасят вярванията, ценностите,
знанията и различните мнения за политическата сфера, и
поведенчески, при които всички онези психологически елементи
материализират определено поведение. Високата степен на
ефективност е фактор с ключово значение, тъй като ако той е
налице това означава, че функциониране на политическата
система съответства напълно на политическата култура.
(Пастармаджиева, 2013)
Същността на дадена национална политическа култура се
определя от редица фактори. Сред тях са политическите идеи,
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образците на политическо поведение, политическите ценности и
не на последно място - политическите знания (Благоева, 2014).
Ясно е, че ценностите са съществен елемент от политическата
култура на държавата. Тези ценности са един от факторите,
формиращи контекста, в който функционира избирателната
система.
Избирателната система от своя страна е важно да е основана
на такива правила, че да съответства на политическата култура.
Например в много разделени общества е добре да се осигурява
представителство на колкото си може повече социални групи, за
да не би някоя от тях да се почувства изолирана и да се
радикализира. Системата за формиране на законодателен орган
пряко или косвено се отразява върху партийната система,
политическата стабилност, представителството на малцинствени
групи, икономическо развитие и др. (Pastarmadzhieva, 2019)
Най-пряко избирателната система влияе върху партийната
система. От нея зависи дали в страната ще се развие двупартиен
или плуралистичен модел. Избирателната система, която води до
двупартийна система е мажоритарната в един тур с относително
мнозинство. Плуралистичните системи за резултат от другите
избирателни системи (Benoit, 2009). Тъй като смесените системи
имат различни разновидности, резултат зависи от това как се
комбинират пропорционалния и мажоритарния вот. (Curini and
Martelli, 2009)
2.4. Заключение
Избирателната система на една държава оказва влияние
върху функционирането на различни аспекти от икономическата,
политическата и социалната сфера. Макар да има основно три
разновидности избирателни системи, държавите правят свои
модификации, така че избирателната система в най-голяма степен
да съответсва на нуждите на средата. Посоченото е особено
значимо, за да функционира ефективно политическата система
като цяло. Важно е изборните правила да са съобразени с
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политическата култура на обществото и по-специално с
ценностите, за да има съгласуваност между културата и
структурата.
Нидерландия
се
нарежда
сред
най-прогресивните
политически системи, като предоставя на жените право да
гласуват още в началото на ХХ век. За сравнение в някои
швейцарски кантони това се случва едва през 80-те години на
същия век. В този си смисъл равноправието може да бъде изведено
като съществена ценност на изборните правила в страната.
Специфичната за Нидерландия възможност за прехвърляне
на гласа върху друг човек е израз на високата степен на
междуличностно доверие в страната. Следва обаче да се има
предвид, че системата за прехвърляне на глас на друг човек се
явява сериозна предпоставка за възникване на корупция, като се
има предвид, че всеки глас трябва да бъде личен и неприкосновен,
и това той (гласът) да бъде предоставян на друг може да постави
дадена политическа партия или даден кандидат в по-изгодна
позиция от останалите.
3. Политическа и избирателна системи на Люксембург и
настъпващите дискусии относно промяната ѝ
Великото херцогство Люксембург е независима суверенна
държава след подписването на Лондонския договор на 19 април
1839 г. Страната е парламентарна демокрация под формата на
конституционна монархия.
Основната цел на настоящето изследване е да се установи
промяна в избирателна система на Люксембург и ефектите от нея.
Обект на изследване е избирателната система за формиране на
законодателен орган на Великото херцогство Люксембург.
Предмет на изследване са дебатите, възникващи от правото на
гласуване на различните граждани в страната.
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3.1. Разделение на властите
Както във всяка парламентарна демокрация, така и в
Люксембург, разделението на властите е гъвкаво, тъй като
съществуват
много връзки
между
законодателната
и
изпълнителната власт; само съдебната власт остава напълно
независима. (Information and Press Service of the Government, 2006)
Законодателната власт се осъществява в съвместните
действия на Парламента (Chambre des députés), правителството и
Държавния съвет. Всяка единица изпълнява изцяло отделни
функции. Парламентът се състои от 60 народни представители,
които се избират за петгодишен мандат чрез пропорционална
избирателна система. Неговата основна функция е да гласува по
законопроекти, внесени от правителството и да контролира
изпълнителната власт. Депутатите притежават и право на
парламентарна инициатива, което се упражнява чрез внасяне на
законопроекти. (Information and Press Service of the Government,
2006)
Изпълнителна власт се осъществява от Великият херцог57,
който е държавен глава. Той има неприкосновен статут, което
означава че не може да бъде обвинен или преследван. Великият
херцог има пълен политически имунитет; политическата
отговорност е на министрите. Действително, всяка мярка,
предприета от великия херцог при упражняването на неговите
конституционни правомощия, трябва да бъде подписана от член на
правителството, който поема пълна отговорност. Нещо повече,
всеки законодателен документ, подписан от Великия херцог,
трябва да бъде представен в кабинета за предварително
разглеждане. (Information and Press Service of the Government,
2006)
Формално Конституцията дава право на Великия херцог да
организира свободно своето правителство, т.е. да назначава
57 Анри Албер Габриел Феликс Мари Гийом е настоящият велик херцог на
Люксембург, който управлява от 7 октомври 2000 г. до момента.
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министри и държавни секретари, да създава министерски отдели и
да им предоставя правомощия. Великият херцог избира министърпредседателя въз основа на резултатите от изборите.
Правителството, назначено от Великия херцог, представя своята
политическа програма на Парламента, който се гласува доверие,
като по този начин дава на новоназначеното правителство
парламентарно мнозинство, на което да разчита. (Information and
Press Service of the Government, 2006)
Съгласно Конституцията Великият херцог има право да
отстрани от длъжност всеки член на правителството, но на
практика оставката на министър или на цялото правителство се
прави от министър-председателя пред Великия херцог, който го
приема. (Information and Press Service of the Government, 2006)
Съдебна власт
Съгласно Конституцията съдилищата и трибуналите са
отговорни за упражняването на съдебната власт. Те са независими
при упражняването на своите функции. (Information and Press
Service of the Government, 2006)
3.2. Промените в избирателната система на Люксембург
от 1990 г. насам
Използваната в Люксембург пропорционална избирателна
система е много стабилна от 1945 г. до днес. Членовете на
Камарата на депутатите се избират в четири области чрез
пропорционално представителство (от 1919 г.), съгласно метода на
Хагенбах-Бишоф58. Законът позволява на избирателите да избират
свободно сред кандидатите, като използват преференциално
гласуване и панашаж59 без ограничения. (ESCE: Luxembourg)

Методът на Хагенбах-Бишоф представлява опростен вариант на
методите на Д`Ондт. Мандатите се разпределят въз основа на целите части на
квотите на Друп и ако останат неразпределени мандати то те се разпределят по
правилото на Д`Ондт
59 Панашаж е процедура, при коята избирателят може свободно да избре
кандидати от различни партийни листи и по този начин да формира своя листа.
58
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Най-съществените промени през разглеждания период са \
размера на събранието и разпределението на местата между
четирите области (Север, Изток, Юг и Център). До 1988 г. местата
се преразпределят между областите на всеки 10 години в
съответствие с населението, живеещо във всяка област. От 1988 г.
е определен фиксиран брой депутати по области. (ESCE:
Luxembourg)
Предишните избирателни системи и промени в тях
Прави впечатление, че основната настъпила промяна в
периода 1945-2001 е в броя членове на законодателния орган
(ESCE: Luxembourg):
• През 1945 година членовете на събранието са 51 души.
• През 1951 година членовете са 52 души
• През 1964 година членовете са 56 члена.
• През 1974 година членовете са 59 члена.
• През 1984 година членовете са 64 члена.
• През 1989 г. конституцията е изменена, за да се определи
броя на членове на Камарата на депутатите на 60 члена и да се
откаже от механизма за адаптиране на разпределението на местата
в областите въз основа на промени в населението.
Направените промени показват увеличаване на броя на
членовете в законодателния орган на страната през годините. През
1989 година след настъпилите промени броят им намалява до 60
души, който се запазва и до днес (2020 година).
3.3. Правна рамка на изборите и избирателната система
В Люксембург парламентарните избори се регулират главно
от Конституцията (приета през 1868 година) и от Единен
избирателен кодекс (приет през 2003 година и последно изменен
през 2018 година), който регулира различните аспекти на
организацията на парламентарните, местните и европейските
избори. Разбира се освен тези два закона има и редица други
регулации, свързани с провеждането на изборите, тъй като
Люксембург е страна, която изключително стриктно следи и
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спазва законите си, и именно затова се стреми да въвежда все по
рестриктивни и същевременно актуални мерки, които да
спомогнат за провеждането на демократични избори. (OSCEODIHR, 2018)
Неотдавна страната направи няколко сериозни изменения и
въведе в избирателния си кодекс нови правила, сред които са
(OSCE-ODIHR, 2018):
• Точно и ясно определяне на мандата на депутатите, т.е
въвеждане на начална и крайна дата на мандата им.
• Разшири се възможността за гласуване и в страната
всички граждани вече могат да гласуват и по пощата.
• Разширяване на гласуването по пощата за всички
граждани, както и използването на специални методи за хората със
зрителни проблеми.
Както вече споменахме парламентът на страната се състои
от 60 членове (народни представители), които са избрани директно
за 5-годишен мандат, чрез пропорционална отворена листа в
четири избирателни района – Център, Изток, Север и Юг.
Избирателният кодекс определя броя на народните представители,
избрани във всеки избирателен район спрямо броя на населението
им. (OSCE-ODIHR, 2018)
Има обаче препоръки, че границите на избирателните
райони трябва да бъдат преразгледани и да се вземе предвид
движението на населението между районите през последните
години. Дискутира се и възможността за парламентарните избори
да има само един избирателен район за цялата страна, а не четири
както до сега. (OSCE-ODIHR, 2018)
3.4. Гласуване в Люксембург
Избирателят разполага с толкова гласове, колкото е броят на
мандатите в дадения избирателен район. Има три метода за
попълване на бюлетината (OSCE-ODIHR, 2018):
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1) Избирателят може да гласува за партийната листа като
цяло, като в този случай всички гласове отиват за избраната
партия;
2) Избирателят може да гласува преференциално, като
разпределя гласовете си между кандидати от една листа и дава
максимум два гласа за всеки кандидат;
3) Избирателят може да избере да гласува за кандидати от
различни листи, разделяйки гласовете си между няколко партии.
В Люксембург всички гражданите, които са навършили 18
години в деня на изборите и се ползват от граждански и
политически права, имат право на глас. Лицата, осъдени за
престъпление или за престъпления, водещи до отмяна на правото
на глас, са лишени от право на глас, както и лицата под
запрещение нямат право на глас. (OSCE-ODIHR, 2018)
Гласуването е задължително и се предвиждат глоби за
неучастие в избори. Задължението за гласуване е отменено за хора
на възраст над 75 години и за тези, които са далеч от своето
населено място в деня на избор. (OSCE-ODIHR, 2018)
Регистрацията на избиратели е пасивна, а избирателните
списъци се основават на регистъра за пребиваване, който се
поддържа от администрацията, която отговарят за регистрирането
на всички промени на местоживеенето на избирателите при
настъпването им. Избирателите могат да проверяват имената си в
списъците, които са публикувани за публичен контрол за период
от седмица. През този период избирателите могат да се обърнат
към съответната администрация с искания за промени в данните, а
на второ място - до административния съд. (OSCE-ODIHR, 2018)
За да могат да използват метода на гласуване по пощата,
избирателите трябва да кандидатстват за него в общината по място
на последно пребиваване в страната, най-рано 12 седмици преди
изборния ден и не по-късно от 30 дни преди изборите. Заявките за
пощенски бюлетин могат да се правят и по електронен път.
Общините трябва да изпращат бюлетини на избирателите,
пребиваващи в страната, най-късно 15 дни преди изборния ден и
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30 дни преди изборния ден, ако трябва да бъдат изпратени в
чужбина. Бюлетините от избирателите, пребиваващи в страната,
трябва да се изпращат в съответната пощенска станция, докато
бюлетините от чужбина се изпращат на ръководителя на
избирната администрация в съответния избирателен район. За да
бъдат взети под внимание, пощенските бюлетини трябва да
достигнат до последния преди края на изборния ден. (OSCEODIHR, 2018)
3.5. Възникващи дебати
Както вече споменахме възникват различи дебати, свързани
най-вече с процеса на самото гласуване. Няма как да не отбележим
факта, че има привърженици и на двата полюса. Някои граждани
изразяват положителното си мнение относно изборния процес в
Люксембург и са готови твърдо да застанат зад убежденията си, че
изборната администрация е изключително подготвена и способна
да управлява изборите по професионален, безпристрастен и
прозрачен начин. Други групи от граждани са на мнение, че
страната се нуждае от реформа и тази реформа първо трябва да
започне от избирателната система и да се обърне огромен
внимание на провеждането на изборите. (OSCE-ODIHR, 2018)
През последните три десетилетия в Люксембург дебатите
относно избирателните права са основен проблем и това се дължи
главно на имиграцията в страната. Населението се увеличава в
пъти от 360 000 през 1981 г. до 525 000 през 2012 г. Делът на
имигрантите в населението е от 26 на сто през 1981 г. до 44 на сто
днес. През 1985 г. 70 на сто от лицата, получаващи заплати, са
люксембургци, докато през 2008 г. цифрата е едва 52 на сто. Броят
на пътуващите се увеличава от 22 000 през 1982 г. на 150 000 днес
(или 50 на сто от активното население, което има работа). (Scuto,
2013)
Много неправителствените организации, работещи в
областта на имиграцията, както и социалистическите и
комунистическите партии и Икономическия и социален съвет
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(тристранен постоянен консултативен орган на правителството
съставен от представители на работодатели, работници и
държавни експерти) започват да повдигат въпроса за правото на
имигрантите да гласуват. (Scuto, 2013)
2.6. Заключение
Великото херцогство Люксембург е малка страна, но
заемаща важно място, както в Европейския съюз, така и в света
като цяло. Като извод от до тук казаното можем да обобщим
няколко съществени факта, свързани както с управлението на
страната, така и с провеждането на самите изборите:
• На първо място, за да бъде възможно най-демократична
една държава то тя трябва да има ясно разделение на трите вида
власти- законодателна, съдебна и изпълнителна. Люксембург е
типичният пример за такава страна. При нея властите са разделени
и съответно всяко от тях има точни задачи, които стриктно трябва
да спазва и именно по-този начин всичко функционира по точно
определения ред.
• На второ място избирателната система е изключително
важна, защото именно чрез нея гражданите на дадена страна
изявяват свободно волята си. Люксембург е държава, която
използва пропорционалната избирателна система. Според мен тя е
най-подходящият метод за изразяване на вота на гражданите, тъй
като всеки е свободен да избере по няколко кандидата и да ги
подреди според предпочитанията си и по този начин да бъде
сигурен в избора си без да има колебания или каквито и да е
съмнения.
• И на трето място трябва да отбележим, че
задължителното гласуване е една изключително добра техника,
която да накара гражданите да изразят волята си и по този начин
след края на изборите да няма недоволни.
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ДИСКУСИЯ ЗА ПРОМЯНА
НА ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ВЪВ ФРАНЦИЯ
ЕЛЕНА ЗЛАТЕВА 60
докторант, ПУ „Паисий Хилендарски“
1. Френска политическа система и мястото на изборите в
нея.
Специфичният полупрезидентски режим във Френската
република определя значимо място на Парламента (Национално
Събрание и Сенат) в политическата система на страната (Duverger,
1958 ). Избирателната система е плуралистична, като е насърчен
мажоритарният елемент при избора на депутати, но с изборни
правила, непознати за други мажоритарни системи. Системата
цели да се постигне избор с абсолютно мнозинство на първи тур, а
ако няма такова и се проведе втори тур, изборът може да бъде и с
относително мнозинство. Има широка възможност за участие във
втори тур и високо представителство в Националното събрание,
като дава и възможност за стабилно, най-често еднопартийно
мнозинство.
Основна цел на изследването е да бъде представена детайлно
и в своята цялост избирателната система на Франция, като се даде
отговор на следните въпроси, които са и наши непосредствени
изследователски задачи:
• Да се провери какъв политически резултат дава френската
избирателна система?
• Да се види как влияе върху формирането на политическата
констелация в страната?

60 Елена Златева е докторант в катедра „Политически науки и национална
сигурност“, elena.zlateva.b@gmail.com
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•
•

Да се покаже нагледно какво е отражението и върху
политическата активност на гражданите?
Да се провери има ли желание за промяна на избирателната
система и има ли направени съществени промени в нея?

Обект на текста е избирателната система на Републиката в
частта ѝ за избор на народно представителство, което във
френската конституция е заложено да бъде разделено в две
камари, с различаващи се правомощия. Предмета на изследването
са конкретните законово-установените механизми и процедури за
определяне на избраните депутати, разделението на изборни
райони и начините за определяне на крайният изборен резултат.
Съществено важно е начертаването на определение за френската
избирателна система – тя е мажоритарна, но с елементи които ги
няма в други подобни избирателни системи. За тази цел ще
направим сравнение с друга избирателна система със сходни
правила. Важно е да отбележим и някои ограничения на нашето
представяне – на първо място ще бъде разглеждана системата,
използвана на парламентарни избори, няма да бъдат засягани
системи на избор на местно ниво и за президент; ще бъде
разглеждана системата в Петата френска република, т.е. в периода
след 1959 година; (Evans, 2003) сравнението с друга мажоритарна
система е само с цел показването на разликите с френската, т.е.,
няма да бъдат търсени сходни отговори на зададените
изследователски задачи/въпроси за сравняваната мажоритарна
система.
Франция безспорно е една от най-развитите демократични
държави в света, развити и в политическо и икономическо
отношение (World Bank, 2020). Демократичните устои на Петата
република са заложени във вековната история на политически
борби и спорове, белязали френския народ след 1789 г. Идеите за
политическото устройство на Петата република са родени в
годините, когато политическата система след Втората световна
война склерозира и произвежда неефективно и краткотрайно
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управление с разпокъсан политически образ. Раждането на Петата
република преминава несъмнено под вещото ръководство на Шарл
дьо Гол, един от най-значимите европейски лидери на XX век.
Силната му роля се забелязва несъмнено в основната
характеристика на френския политически модел, а именно
особените правомощия на президента, който е директно избран от
нацията и де факто е основно действащо лице във воденето на
вътрешната и външната политика на страната. Народното
представителство заема също важно място, като законодателството
е оставено на него, като пряко изражение на народната воля. От
1958 г. с приемането на новата конституция, президентът започва
да се избира директно от суверена, а министър-председателят е
поставен в специфичната роля да бъде отговорен и пред
Парламента и пред президента. (BLAKKARLY, 2017) Именно
значително увеличените правомощия на държавния глава раждат и
името на тази управленска система – полупрезидентска република.
Френският парламент е разделен на две камари с различни
функции, избирани по различно време и по различна методика.
Долната камара е Националното събрание (фр. Assemblée
Nationale), където са определени 577 депутатски места. Всички
депутати имат законодателна инициатива и също контролна
функция върху френското правителство. Специфичната роля на
министър – председателя се изразява в това, че той ръководи
изпълнителната власт, отговорен е за нея пред Националното
събрание и Сената, но се назначава от президента на Републиката
и може да бъде отстранен от него, без съобразяване с
парламентарната конюнктура. Народните представители в долната
камара имат правото да одобряват или не одобряват министри, но
съобразяват вота си с президента, дори да не са от една партия.
Президента има правомощия да разпусне Националното събрание
в определени положения, но само ако не го е правил в последните
12 месеца. Мандата на долната камара е 5 години, и от
намаляването на мандата на президента през 2000 г. от 7 на 5
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години, изборите за депутати се провеждат месец след изборите за
президент.
Сената на Франция е съставен от 348 сенаторски места.
Сенаторите се избират за срок от 7 години, но не всичките места
наведнъж. За половината от местата се провеждат избори в средата
на мандата, това дава политическа основа на състава, но не
променя коренно законодателната и изпълнителната власт. Сената
има ограничени контролни правомощия, но за сметка на това има
думата при всяко едно изменение на законите инициирано от
долната камара или Министерския съвет. Френският Сенат за
разлика от положението в американския конгрес, няма за цел да
възпира или балансира долната камара, а по скоро да я допълва
чрез експертна помощ в комисиите и в писането на законови
актове. През годините Сенатът е бил доминиран най-често от
десните сили в Републиката и в критични моменти е
уравновесявал политиката на президента или Министерският
съвет. Сенаторите се избират не пряко от народа, а според
френската конституция „сенаторите дават представителство в
парламента на местните териториални общности в Републиката “.
2. Същност на изборните процедури и методи.
Депутатските места в долната камара се излъчват от образно
казано три отделни териториални подразделения, европейската
територия на Франция е разделена на 556 едномандатни
избирателни района, има 10 народните представители, които се
избират от отвъдморските територии на Франция и 11 места са
оставени за френските граждани, живеещи извън републиката.
Фокусът ни е насочен към избирателната система, засягаща 556-те
мандата на френска територия, като те винаги определят
печелившата партия. Мандатите, идващи отвъд границите са
пренебрежимо малко на фона на общия брой депутати и на нужния
брой народни представители за мнозинство – 289 броя.
Едномандатните райони на френската територия са разделени по
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признак среден брой гласоподаватели, като всеки район е
обособен на база около 105 000 реални лица със съответните
избирателни права. Така всеки един мандат има сравнително една
и съща електорална тежест. Във всеки избирателен район всяка
партия издига по един кандидат за депутат, който се явява на
избори. Интересна специфика на френската система е, че всеки
един кандидат преди началото на предизборната кампания трябва
да посочи и свой заместник, в случай, че бъде избран кандидатът,
но се наложи в течение на 5-годишният мандат да напусне поста
си, неговият заместник заема мястото му. Така се гарантира
целостта на камарата и на народния вот, поне в партийната му
насоченост. (Code Électoral français (2017))
Методиката за явяване и избор на кандидати е сравнително
опростена. Всяка партия изпраща свой кандидат в мажоритарна
битка, като единствено гласовете от района са от значение, няма
национален праг на подкрепа, който трябва да премине дадена
партия, за да има представители в Националното Събрание. Също
така задължително условие, но само на първият тур е кандидатът
да има абсолютното мнозинство в гласовете (50% + 1бр.) за да
бъде избран, ако тези гласове обаче са по-малко от 25% от
регистрираните избиратели в района, кандидатът отива на втори
тур. Масовият случай показва, че на всички избори само под 10%
от депутатските места се решават на първи тур, така вторият тур,
който се провежда една седмица след първия има голямо значение
за формирането на камарата. На втория тур имат право да
участват, не само двамата кандидати спечелили най-много от
гласовете, но и всеки друг кандидат спечелил поне 12,5% от
гласовете. Така може да се формира балотаж с трима, четирима и
повече кандидати. На вторият тур за избран се счита кандидатът,
получил най-много гласове, без да има нужда от абсолютно
мнозинство. Това се случва относително често, когато има повече
от трима кандидати. Тази особеност на френската избирателна
система е породена от желанието изборите да са представителни и
да дават относително равен шанс на представителите на всяка
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политическа сила, получила осезаема подкрепа от избирателите.
Вторият тур е краен и въпреки относителното мнозинство, което
получава избраният кандидат той легитимно става част от
Националното събрание (Code Électoral français (2017)).
Изборите за Сенат са по-различно конфигурирани и
предвещават различни политически резултати в самия начин на
избор на сенаторите. 348-те места са разпределени в 95-те
административно териториални отдела на Франция, като чрез
свикване на избирателна колегия се избира и съответният сенатор.
В колегията влизат депутатите от района, кметовете, общинските
съветници, представители на местните институции. Колегията се
събира за избор, когато изтече 7- годишният мандат на сенатора.
Въпреки, че Франция е унитарна държава, силното
представителство на отделните региони и общности е застъпено
именно чрез функцията на сенаторите.
3. Отговори на поставените изследователски въпроси и
изводи за развитието на френският избирателен модел
След разкриването на същността на изборния модел на
френските народни представители е редно да пристъпим и към
отговор на четирите въпроса, които касаеха нашето изложение и
които ще оформят представата за френската избирателна система.
1. На политическо ниво може да се твърди ясно, че
системата за избор на народни представители и властта, която те
упражняват е ефективна, а представителството е плуралистично,
като около него няма спорове за легитимност или нечестен избор.
Прекият политически резултат в Петата република, който
произлиза от изборите са стабилни парламентарни мнозинства, без
оглед кой държи президентската институция. През последните 50
години водещи партии във Френският парламент винаги са били
лявата Социалистическа партия и десните голисти, с различни
партийни наименования. Моделът бе разчупен през 2017 г., когато
Еманюел Макрон изненадващо зае президентският пост, а на
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последвалите парламентарни избори неговата партия „Република,
напред“ спечели абсолютно мнозинство. Заложените функции и
ефективност на парламента в Конституцията от 1958 г. се
изпълняват оптимално, без резки и радикални промени, започващи
от Националното събрание и Сената. В политическата структура
на френската държава Парламентът и неговите членове играят
адекватна и изграждаща роля.
2. До избирането на Макрон за президент, всички негови
предшественици са били преди това депутати, и най-често с дълга
кариера във властта. Именно заради мажоритарната система
френските лидери са принудени да изградят силен индивидуален
образ, на самостоен политик и лидер. Всеки депутат в
Националното Събрание минава през тежки избори за своето
място. Забелязва се в изборите от минали години, че
парламентарните избори оказват по-скоро косвено и вторично
влияние върху политическата констелация в страната,
президентските избори са основният стълб, около който се движи
политическият живот. Действията на правителството и опозицията
се направляват от активността или пасивността на президента и
това определя най-често политическият дневен ред.
3. Политическата активност на френските граждани,
разглеждана като участие в избори е по – ниска що се отнася до
парламентарните избори и избирателната система, в сравнение с
избора на президент. При президентски избори избирателната
активност не е падала под 70%, а често надвишава и 80%, докато
при парламентарни избори активността е рядко над 50%, като тези
случаи се отнасят към първия тур на изборите, където има голяма
палитра от политически сили, а на втория остават малцина
кандидати, които не винаги успяват да спечелят подкрепа извън
своята партия.
4. С голяма доза убеденост може да се заключи, че няма
изявено желание за промяна на избирателната система за
депутатите в Националното събрание. Няма политическа сила,
която активно да експлоатира темата. Това вероятно се дължи и на
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това, че практически почти всяка една политическа сила е
представена, макар и с малко депутати, дори партии с минимална
електорална тежест имат представители. Мажоритарният френски
модел дава възможност малките партии, така стратегически да се
подготвят за изборите, че да съсредоточат усилията си в районите,
където имат шанс и да инкасират депутатски места. Например в
сега действащото Национално Събрание има депутати от цели 16
парти и коалиции. Има две големи парламентарни групи и няколко
малки, дори с едноцифрен брой представители.
За да се онагледи максимално добре избирателна система
във Франция заложихме сравнение с друга страна с подобна
система, такава страна може да бъде Великобритания.
Английската система също е мажоритарна и също като френската
оперира с относително мнозинство (евентуално при втори тур) при
избора на народните представители. Великобритания също е
разделена на едномандатни избирателни райони, като партиите
издигат по един кандидат. Системата е наречена „first past the
post“, като се провежда в един тур и кандидатът с най-много
гласове бива избран, без да има нуждата тези гласове да са повече
от половината както в първия тур на френските парламентарни
избори (electoral-reform.org., 2020). Политическите резултати,
които произвеждат двете системи са сходни, основната разлика е,
че на Острова единствено депутатите избират министерският
съвет и го контролират. Също така има изразен двупартиен модел,
като най-често правителствата са подкрепяни от твърдо
еднопартийно мнозинство в Камарата на Общините. Във Франция,
както бе отбелязано има много партии и коалиции, представени в
парламента, такива в по-малък брой има и в Английският
парламент, но те са и с по-малка значимост. Френската
мажоритарна система във вида и с два тура дава повече
представителност от британската мажоритарна система „first past
the post“.
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От тук изложените механизми на френската избирателна
система, отговорят на четирите въпроса, поставени в началото и
направеното сравнение може да изведем следното определение:
Избирателната система на френските депутати в
Националното събрание е подчертано мажоритарна, но допуска
използването на относително мнозинство на втори тур, който не е
в класическият смисъл балотаж между двама кандидати с наймного гласове, а дава шанс на всички кандидати получили солидна
подкрепа (минимум 12,5%), да участват при крайното определяне
на победителя. Системата дава стимули за директна политическа
борба между кандидатите в предизборната кампания, но също така
исторически системата осигурява представителност и стабилност
на новосформираната камара.
Заключение
В заключение може да квалифицираме френската
избирателна система като балансирана и ефективна, с високо ниво
на доверие и легитимност сред гражданите и политическият елит.
Резултатите, които дава механизмът за избор на депутати спомагат
работата на политическата система в положителна насока и
изразяват народният вот чрез широката представителност, каквато
предполага и произвежда избирателната система. Френският
политически модел дава големи правомощия на президента, но
народното представителство си остава важен стожер на
демокрацията и контрола на изпълнителната власт.
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ДИСКУСИЯ ЗА ПРОМЯНА
НА ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
В ГЕРМАНИЯ
КАЛИН ТАЛИГАРОВ 61
студент, ПУ „Паисий Хилендарски“
1. Конституцията
Германската конституция е приета през 1871 г. Следват
много възходи и падения, включително две световни войни,
диктатурата на националсоциалистите и разделението на две
германски държави. Федерална република Германия, основана
през 1949 г. се е поучила от своята история и демократичната
конституция на страната гарантира, че тези уроци няма да бъдат
забравени.
Конституцията на Федерална република Германия е
известна като Основен закон. Тя започва с член 1, според който
„човешкото достойнство е неприкосновено. Зачитането и
опазването й е задължение на цялата държавна власт.”. Сред
гарантираните основни права са свободата на мнение, информация
и на пресата (чл. 5); равенство пред закона (член 3); свобода на
вярата и съвестта (член 4); свобода на сдружаване (член 9);
правото на избор на професия, работно място и образование (член
12) и правото на защита от политическо преследване (убежище,
член 16а).
В основния закон Германия е определена като
конституционна държава, което означава, че всички действия на
държавата подлежат на съдебен контрол; федерална държава политическият суверенитет е разделен между 16-те провинции и
централната власт - система, често наричана „федералистка”;
61 Калин Талигаров е студент в специалност „Политология“, випуск 2020,
kalin_taligarov@abv.bg

89

държава на благосъстоянието - правителството прави
разпоредби, за да осигури социална справедливост и да гарантира,
че на гражданите се осигурява необходимото социално
благополучие. Това включва гарантиране, че гражданите имат
приличен жизнен стандарт в случай на безработица, увреждане
или заболяване и в напреднала възраст. Основните права,
демократичната форма на управление, федералната държава и
социалната държава имат неотменим характер. Това означава, че
те не могат да бъдат отменени в бъдеще нито чрез последващи
промени в основния закон или с нова конституция.
До 1990 г. Федерална република обхваща 11 федерални
провинции. След обединението с Германската демократична
република през 1990 г. се добавят още пет. Оттогава федералната
столица и седалище на правителството е Берлин, въпреки че
няколко федерални министерства все още имат присъствие в Бон,
бившата столица. Германия е стабилна демокрация вече повече от
60 години и тази демократична култура се подкрепя и въплъщава
от гражданите на страната.
Петте постоянни конституционни органа на Федерална
република Германия са федералният президент (държавният
глава), Бундестагът (избраното представително събрание на
германския народ), Бундесратът (представител на провинциите и
втора камара на парламента, заедно с Бундестага), федералното
правителство (федералния канцлер и федералните министри) и
Федералния конституционен съд (върховният съд). Разделянето на
властите - т.е. разделението на държавните власти между редица
държавни органи - е важен компонент на конституцията.
Законодателната власт, изпълнителната власт и съдебната власт
никога не трябва да попадат под контрола на един орган.
2. Правителствена и политическа структура
Германия е федерална, демократична република, състояща
се от шестнадесет държави (Länder или Laender). Властта се
разпределя между федералните и щатските правителства. На
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федерално ниво германската конституция разделя властта между
изпълнителната власт, законодателната власт и съдебната власт. В
изпълнителната власт най-висша длъжност е федералният
канцлер, който действа като държавен глава, контролира
федералното правителство и назначава федерални министри.
Освен канцлера, германското правителство избира федерален
президент, който действа предимно церемониално. Най-висшите
органи в законодателната власт са двете камари на парламента Бундестага (Федералното събрание) и Бундесрата (Федералния
съвет). Съдебната власт в Германия се упражнява от федералните
съдилища, съдилищата на провинциите и Bundesverfassungsgericht
(BverfG).
3. Политически партии
Подобно на много държави (включително Великобритания,
Франция и САЩ) Германия има две основни партийни групи –
едната
дясно-центристка,
а
другата
ляво-центристка.
Дясноцентристката група се състои от две политически партии,
които действат в различни части на страната, така че да няма пряка
избирателна конкуренция между тях. Християндемократическият
съюз (ХДС) функционира във всички провинции, с изключение на
Бавария, докато Християнсоциалният съюз (ХСС) действа само в
Бавария. Тези партии са най-популярни сред избирателите на
селски райони, по-възрастни, консервативни и християнски. ХДС
се ръководи от Анегрет Крамп-Каренбауер, докато ХСС се
ръководи от Хорст Зеехофер. На федералните избори през
септември 2017 г. групата ХДС/ХСС спечели най-голям брой
места, а именно 246.
Партията център-ляво е Социалдемократическата партия
(СПД на немски език). Това е най-старата партия в Германия и е
най-силна в индустриалната западна Германия. На последните
федерални избори обаче тя спечели само 153 места, което беше
най-лошият резултат за партията от 1949 г. След особено лошо
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представяне на изборите за Европейски парламент през май 2019
г., лидерът подаде оставка.
На федералните избори през септември 2017 г. повече
партии си осигуриха представителство в Бундестага, отколкото по
всяко друго време след въвеждането на 5% изборен праг през 1953
г. Другите партии, които сега са представени в Бундестага, са:
✓ Алтернативата за Германия (на немски: Alternative für
Deutschland, AfD), която е крайно дясна, евроскептична и
антиимигрантска. Води се от Йорг Мьотен и Александър Голанд и
спечели 94 места. Тъй като CDU / CSU и SPD са се договорили да
сформират друга голяма коалиция, AfD е най-голямата
опозиционна партия в Бундестага.
✓ Свободната демократична партия (FDP), която е пробизнес. Води се от Кристиан Линднер и спечели 80 места.
✓ Левата партия, която е изградена върху бившата
комунистическа партия и е най-силна в бивша Източна Германия.
Води се от Катя Кипинг и Бернд Риксингер и зае 69 места
✓ Зелената партия, която е популярна в университетските
градове в Западна Германия. Води се от Katrin Gðring-Eckardt и
има 67 места.
Германската избирателна система води до често формиране
на коалиционни правителства. Социалдемократическата партия
беше в коалиция с Зелените - Червената / Зелената коалиция - от
1998-2005 г., а след това, от 2005-2009 г. имаше "голяма коалиция"
между ХДС / ХДС и СПД. Между 2009-2013 г. ХДС / ХСС беше в
коалиция с FDP. На изборите на 2013 г. FDP не успя да спечели
представителство в Бундестага, така че Германия се върна към
„голяма коалиция“.
Интересно е, че политическите партии в Германия получават
значителни публични средства, а разходите за предизборните
кампании се покриват по същество от държавната каса.
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4. Качество на демокрацията
Отразявайки стабилността на система, основана на
върховенството на закона, оценката на Германия за качеството на
демокрацията я поставя в челните позиции (ранг 5) в
международен план. Резултатът от тази мярка се е подобрил с 0,1
пункта от 2014 г.
Политическите партии получават публично и частно
финансиране с известни мерки относно прозрачността.
Съдилищата блокираха опит за забрана на крайнодясната партия
NPD, но последващ закон забранява партиите, които се
противопоставят на основния демократичен ред, да получават
публично финансиране. Медиите са до голяма степен без
политическа намеса, със значително разнообразие от собственост,
въпреки нарастващите финансови затруднения.
Гражданските права се спазват като цяло, но бившият шеф
на агенцията за вътрешна сигурност беше замесен в няколко
скандала и принуден да се пенсионира. Законите за
недискриминация са обширни, а еднополовите бракове са
легализирани. Въпросът с учителите в държавните училища, които
носят забрадки, е спорен.
Правната система, правителството и администрацията
действат предвидимо. Съдебният контрол е силен, а корупцията е
рядка. Въпреки че изискванията за оповестяване на доходите на
политическите фигури бяха засилени, някои пропуски остават.
5. Избирателната система в Германия
5.1 Характеристика
Близо 62 милиона германски граждани са призовани да се
възползват от правото си на глас при избора на нов Бундестаг.
Става дума за общо 598 депутатски места и за това, коя партия или
коалиция ще получи мандат за сформиране на правителство и за
издигане на канцлер. С оглед важността на това решение
вниманието се насочва върху избирателите.
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Германските избиратели, тоест всички навършили 18годишна възраст, се възползват от т. нар. двойно право на глас.
Първо германският избирател решава, кой от кандидатите за
депутатско място в неговия избирателен окръг, ще бъде
представен в Берлин. 299 депутати, тоест половината от
парламентаристите, се сдобиват по този директен начин с мандата
си. При това е достатъчно обикновеното мнозинство.
Разпределението на силите в Бундестага зависи от втория вот на
избирателите, чрез който се избира втората половина от
депутатите и същевременно се определя общата сила на
представените в Бундестага партии.
Механизмът е следният: партиите издигат във всяка една
федерална провинция партийните си листи, от които се определя
броят на директните мандати в парламента. Ето как става това в
конкретния случай. Ако например една партия води в 10
избирателна окръга на определена провинция, но има право на
общо 15 мандата, места в парламента получават петима депутати
от партийните листи в съответната провинция. И обратното: Ако
определена партия не спечели нито един директен мандат, но има
въпреки това право на общо 15 мандата, то тези 15 места се заемат
изцяло от личности, издигнати в партийните листи на
провинцията.
Това е основното правило на смесената избирателна система
в Германия. Налице са и обаче случаи, при които определени
партии печелят повече директни мандати, отколкото им се полагат
при окончателното разпределение на силите в Бундестага. През
2002-ра година имаше пет такива мандата, а през 98-ма 13.
Това са т. нар. допълнителни мандати за уравняване на
гласовете, които се предоставят на партиите, като се увеличава
общият брой на парламентаристите. Тези допълнителни мандати
могат обаче да бъдат загубени в продължение на законодателния
период. Ако директно избран депутат от провинция, в която
партията му е спечелила допълнителни мандати, напусне
парламента, мястото му не се заема от кандидат в партийните
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листи на съответната провинция. През изминалия легислативен
период по този начин отпаднаха два мандата.
Германското избирателно право предвижда освен това т.
нар. пет-процентова клауза, което означава, че за да бъдат
представени в Бундестага, партиите трябва да спечелят най-малко
пет процента от гласовете на избирателите. По този начин се
предотвратява разпокъсването на парламента в многобройни
малки групировки. В това правило има обаче и изключение, което
улеснява влизането в парламента на регионално представени
партии. Ако една такава партия спечели три директни мандата, то
е без значение дали общият брой на спечелените гласове
надхвърля петпроцентовата бариера или не. Крайният изборен
резултат се използва в такива случаи като показател при
разпределението на местата в германския парламент.
Заключение
От политическите и икономически данни Стигнах до извода,
че Германия води добро политическо, икономическо равнище на
стабилност ,отговорност и динамично развитие. Добрата гъвкавост
e продукт от общи държавни усилия гарант за по- нататъшно
светкавично развитие.
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ДИСКУСИЯ ЗА ПРОМЯНА
НА ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
В АВСТРИЯ
ВЛАДИМИР СЛАВЕНСКИ 62
докторант, ПУ „Паисий Хилендарски“
1. Въведение – какво е устройството на съвременната
Австрийска държава, какъв модел на управление следват, кои
са основните политически институции на страната?
Република Австрия е централно-европейска държава с
особено влияние за развитието на европейската история в
последните 400 години. До края на XIX век, Австрийската
империя доминира Централна Европа и в империята са включени
земи с население от разнообразен национален произход.
Културното и политическото влияние на Австрия се отразяват в
последвалото развитие на държави като Чехия, Словакия, Унгария,
Полша, Румъния и Германия. Виена е притегателен културен и
геополитически център и до днес. След Първата световна война
Австро-Унгарската империя престава да съществува, а Австрия
във вече много по-ограничени размери заменя аристократичната
държава
(наследствена
конституционна
монархия)
с
Републиканска форма на държавно управление, като приетата през
1920 година нова Конституция е либерално – демократична и
предполага свободно и плуралистично развитие на политическият
живот в страната (Álvarez-Rivera, 2019) И във времената на
Империята и в новото време на Републиката, Австрия има силно
местно самоуправление, като през вековете преминава от
аристократична местна власт, към силна роля на провинциалното
62 Владимир Слвенски е докторант в катедра „Политически науки и
национална сигурност“, vladimir.slavenski@gmail.com
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(разделено на федерални области) управление. Този факт давa
историческата обосновка на федералният модел на управление,
който и до днес следва страната. С новата конституция от 1945 г.,
в Австрия се установява специфичната федерална република с
полу-президентски режим, като федералният канцлер (министърпредседател) заема централното място в изпълнителната власт.
Основните институции на федерално ниво са Парламента на
Австрия, което е двукамарно (Nationalrat и Bundesrat) събрание,
федерален президент и разбира се Министерският съвет,
ръководен от канцлера на страната. Във фокуса на нашето
изложение е Парламентът и начинът на избиране на долната му
камара - Националният съвет (Nationalrat), за това само в общи
линии ще очертая правомощията на останалите изброени
институции. Президентът на страната се избира директно и пряко
от хората с мандат от 6 години, като може да бъде преизбран само
още веднъж. (electionguide.org, 2016) Освен с официалните
представителни функции, с които разполага президентът, той има
право на вето, но и на законодателна инициатива, практически
обаче е изолиран от изпълнителната власт, където думата има
канцлерът. Президентът пряко назначава самия канцлер, но е и
конституционно обвързан да се съобрази с мнозинството в
Националния съвет. Президентът е и върховен главнокомандващ
на въоръжените сили. Канцлерът на федералната република
ръководи Министерския съвет и цялата изпълнителна власт, до
там до където според конституцията се простира обхватът на
федералното правителство. Отвъд него има множество дейности
по вътрешни и административни въпроси, които са поверени на
местните правителства на провинциите (щатско ниво).
Територията на Австрия е разделена на 8 провинции
(Bundesländer) и град Виена със специален столичен статут. Всяка
провинция има свое Народно събрание и правителство, като те
освен поверените има задължения, излъчват членовете на горната
камара на Австрийския Парламент, която се състои от 62 членове,
с 6 годишен мандат и всяка провинция излъчва различен брой от
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тях, спрямо своето население. Горната камара (Bundesrat) няма
собствена законодателна инициатива, а обсъжда и приема
приетото вече законодателство от Националния съвет. Горната
камара е изразител на федералното деление на Австрия. (ipu.org,
2020)
Целите които си поставяме с нашето изследване са да
разкрием същността на избирателната система за Национален
съвет на Австрия; да установим дали системата за избор е
адекватна и ефективна и да проверим какви резултати дава тя на
политическо и управленско ниво. Друга съществена цел на
изследването ще е да проверим има ли дебат за промяна на
избирателната система и ако има, то какви са желанията и
вижданията за промяна. Обектът на изследване, който поставяме е
избирателната система за Национален съвет в Република Австрия,
а конкретния предмет на разглеждане е изборната процедура в
детайли, от избирателните райони до определянето на крайния
резултат след проведените избори. В този смисъл обект на
изследването няма да бъдат други изборни процедури в Австрия,
извън това, което е свързано с избирането на депутати в долната
камара – Националният съвет. Изследователските задачи, които
стоят пред изложението са обстойно проучване на нормативна и
литературна база, касаещи обекта ни на изследване, даване на
определение в детайли на изборната система, даване на оценка и
изводи съобразно поставените цели на изследването.
Съвременна Австрия е демократична държава, една от найбогатите в Европа и света. Обществото е високо развито по всички
показатели
(Freedom
Hоuse,
2020).
Доказателство
за
демократичност и развитие е членството на страната в ЕС от 1995
година и също така притегателната сила на Австрия за много
икономически мигранти от Югоизточна Европа. Управлението на
страната пази високи демократични стандарти, като най-често има
коалиционни правителства. Партийната система е плуралистична,
като основните партии са в дясно Австрийската Народна Партия и
Партията на Свободата (по-крайно в дясно), а в ляво е
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Социалдемократическата партия на Австрия и Партията на
Зелените, които все повече засилват своето присъствие. Дали и
доколко избирателната система за Национален съвет оказва
влияние в управлението и развитието на страната ще посочим
надолу в нашето изложение.
2. Същност и специфики на австрийската избирателна
система за Национален съвет (Nationalrat).
Националният съвет на Австрия (Nationalrat), който е част от
обекта ни на изследване е основното законодателно тяло на
страната, като изразява националния суверенитет на страната и
народната воля. Неговият мандат е 5 години, като след изтичането
му се подновява с общи национални избори за народни
представители. Както посочих по-горе, точно механизмът за избор
на депутатите, е нашият предмет на изследване. Техният брой в
долната камара е 183, като тези места се избират заедно (т.е.
всички в един ден). Основните депутатски задължения и
правомощия са като във всяка друга парламентарна форма на
управление. Излъчват и контролират изпълнителната власт, имат
законодателна инициатива, избират хора на важни държавни
постове от структурата на федералната администрация. Може да
заключим, че Националният съвет задава политическата динамика
на Австрия и е крайъгълен камък на управлението в държавата.
Канцлерът има широки изпълнителни правомощия и е главна
действаща фигура, но каквото и да включват политическите
действия, са невъзможни без парламентарна подкрепа. При тази
значимост на Националният съвет, изборната процедура става
особено важна, защото в избраните народни представители трябва
да има доверие и легитимност, за да не се оспорва тяхната
представителност на народната воля. (ipu.org, 2020)
Избирателната система за народни представители е насочена
към максимална представителност и с оглед на партийната
поддръжка и с оглед на федералната структура на страната и
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мнението на населението в отделните провинции. Системата която
изследваме е пропорционална. Тя е подбрана да бъде такава, още с
конституирането на страната през 1920 г. Австрийците залагат на
подчертаната представителност, която дава пропорционалната
система. (Kitzinger, 1958) Избирателният корпус в страната са
всички граждани навършили 16 години преди деня на вота. Това
показва една много интересна практика, като нейната цел е
възможно най-бързо младежите да навлязат в политическите
реалности и да обогатят политическата си култура. Пасивното
избирателно право също е с ниска възрастова летва. Всеки
австрийски гражданин над 18 години има право да се кандидатира
за народен представител. (Bundesministerium Inneres, 2020)
Как е построена системата? Територията на Австрия е
разделена на 9 многомандатни избирателни региона, които
съвпадат с 9те провинции. Също така в 9те избирателни региона
има 43 отделни избирателни района, които излъчват по един пряко
избран кандидат от тях. Но това не е мажоритарен избор, защото
се избира кандидат от партийната листа, която е посочена от
партията за съответния избирателен район. (Reuters agency, 2019)
Важното в случая е партийната листа да е достигнала до нужните
гласове за излъчването на представител, т.нар. „пряк мандат“.
Друга част от депутатите се излъчва на база големият избирателен
регион по системата с най-голям остатък (Хеър - Ниймаиер). Така
системата на избор става тристепенна, защото депутати се избират
и на база общо федерално ниво, въпреки че избирателят гласува
само с една бюлетина. В тази бюлетина избирателят посочва
избраната от него партия и след това, ако желае, може да избере
двама кандидати от тази партия, един да бъде избран от
регионалния избирателен район и един от провинциалния
избирателен район. С голямата реформа през 1992 г., са въведени
по-малките избирателни райони, за да се насърчат по-тесни връзки
между избирателите и техните избрани представители, без да се
жертва пропорционалността при разпределението на местата.
Съгласно тази система, провинциите продължават да
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функционират като държавни избирателни райони, но те от своя
страна са разделени на четиридесет и три регионални избирателни
района. Партиите представят регионални, щатски и федерални
списъци с кандидати; избирателите гласуват за партия и могат да
гласуват преференциално за един кандидат за регионална листа и
един кандидат за национална листа. Изборна квота за цялата
държава, изчислена по метода на Хеър, се използва за
разпределяне на места, както на регионален избирателен район,
така и на национално ниво; местата, спечелени от партия на ниво
регионален избирателен район - преки мандати - се изваждат от
съответното общо място в държавата, а останалите мандати идват
от националната листа на партията. И накрая, всички 183 места в
Националния съвет се разпределят на федерално ниво по
правилото на Д’Ондт; местата, спечелени от партия на национално
ниво, след това се приспадат от съответните ѝ общонационални
места, а останалите мандати се разпределят от федералните листи
на партията. По този начин преимущество имат избраните на
местно ниво кандидати пред общите листи на партията.
(wahlrecht.de, 2019)
Силно изразено е и преференциалното гласуване за
конкретна личност във всяка една кандидатска листа. Правилото е
следното - кандидат, който получи преференциални гласове в
размер на най-малко една шеста от гласовете, които неговата
партия получава, печели парламентарно място. Избирателният
закон има за цел да персонализира изборите, като даде на
избирателите по-голяма власт от преди, да избират отделни
кандидати от избраната от тях партия, като гласуват директно за
тях, а не за партийната листа като цяло. Тази реформа може и да е
намалила правомощията на партийните лидери да налагат на
избирателите своите предварително избрани кандидати, но е
доближила максимално народните представители до техните
избиратели. Законът също така променя процедурите за
преброяване на гласовете, за да гарантира, че броят на
парламентарните места, спечелени от дадена партия, ще
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съответства по-точно на подадените гласове. Важно е тук да се
отбележи, че въпреки регионалната логика на изборите, има
национална бариера която трябва да бъде прескочена, за да
участва дадена партия в разпределението на 183-те депутатски
мандата. Една партия трябва да е спечелила поне 4 % от
подадените валидни гласове (точно както в България), за да влезе в
Националният съвет. Партията обаче може да бъде представена в
парламента, и без да е преминала бариерата, като спечели поне
едно място в регионален избирателен район, от „пряк мандат“.
(Bundesministerium Inneres, 2019)
Процедурите за подбор на гласовете, установени от закон от
1992 г., означават че около деветдесет парламентарни места идват
от регионалните избирателни райони, около шестдесет и пет от
провинциалните избирателни райони и около двадесет и пет от
федералното ниво. Определянето на спечелилите кандидати
образно казано върви в посока „отдолу - нагоре“. Първи влизат
кандидатите спечелили пряк мандат от 43те едномандатни района,
след това регионалните кандидати от 9те провинции, след това
останалата бройка се разпределя на федерално (общонационално)
ниво. За това може да твърдим, че Австрийските избори имат
тристепенна система, като изборните единици (райони) се
третират от изборното законодателство по три начина, първо
малките 43 района, после провинциалните и после цялата страна
като един район. Гласоподавателят има три предпочитания, които
трябва да изрази на бюлетината, като разбира се и трите гласа
могат да са за трима различни кандидати, от три различни партии.
Това е често срещана практика, като най-често се различават
предпочитанията за „пряк мандат“ и за партийна листа на
регионално ниво. С особена убеденост може да заявим, че
системата за избор на народни представители в Австрия е сложна
и с изключителни специфики, рядко срещани в демократичните
държави в Европа. Това се дължи, както на федералният характер
на страната, така и на желанието на законодателя да има
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максимална представителност на гласуващите граждани и техните
политически предпочитания. (Bundesministerium Inneres)
Участието на гласоподавателите в изборите традиционно е
много високо, рядко избирателната активност е по-малко от 80%.
Гласуването винаги се провежда в неделя. Въпреки сложността на
системата, тя се радва на високо обществено доверие, като найпоказателно за това е високият процент избирателна активност.
Друга интересна традиция на австрийските избори е масовото
гласуване по пощата, което често надхвърля 10%, от общо
подадените валидни гласове (electionguide.org, 2019). При ясна и
прозрачна процедура, гласуването по пощата се е превърнало в
ефективен метод за дистанционно гласуване, като това удобство
също допринася за високата избирателна активност. Друга изборна
процедура също спомага най-важното демократично право на
гражданите, а именно т.нар. „изборна карта“. Тя е документ, който
се издава от местната изборна администрация на всеки, който има
право да гласува и позволява на конкретния избирател да гласува в
друга секция, при положение, че не може в деня на вота да гласува
в своята. Прилагането на такава изборна карта при гласуване по
пощата е задължително. Както вече споменах системата за
гласуване и определяне на крайния резултат е сложна поради
институционални и исторически причини, интересно е да
проследим дали тя е ефективна и какви политически резултати
дава за австрийската демокрация.
3. Основни изводи и политически резултати от
системата на гласуване на Австрия? Дебати и основни
промени на системата.
Както вече не един път бе споменато австрийската
избирателна система е съзнателно насочена от законодателя, към
това да осигурява максимална представителност и да носи
плурализъм и равноправие в политическата борба. Сложността на
тристепенната система за избор дава предпоставки за силно
104

овластяване на местните райони и на конкретните гласоподаватели
(поради преференциалния вот), което дава висока демократична
легитимност на избраните кандидати. Системата в сегашния си
вид е въведена с изборния закон от 1992 г., влязъл в сила през 1993
г. Преди това системата на избор е била двустепенна, с различни
райони и начин на избиране. Това поражда редица законодателни
дебати, тъй като предишната система е давала повече предимства
на големите партии, особен във федерален аспект. Затова
изборните райони стават региони и се въвеждат малките 43 района
като гаранция, че кандидатите за „пряк мандат“ ще се придържат
близко до района, от който са били избрани и ще представляват
по-тясно избралите ги граждани на най-базово електорално ниво.
Сегашната тристепенна система дава по-високо представителство,
дори на партии, които не са представени силно на национално
ниво, но пък могат да спечелят „преки мандати“ (Harding, 2017).
Може да се констатира изводът, че тристепенната система е добре
балансирана, като освен, че осигурява адекватно представителства,
тя има силно изразен мажоритарен елемент, и чрез 43-те района с
пряк избор и чрез широката възможност за преференциално
гласуване за определен кандидат от партийната листа.
Освен широката представителност и демократичната
легитимност, която дава на избраните представители, друг
изключително важен резултат от начина на избирането е, че
системата рядко позволява една партия да има мнозинство в
долната камара на парламента. В Националния съвет са
представени винаги 4 и повече партии, като с най-много депутати
са
или
дясната
Австрийска
народна
партия
или
Социалдемократическата партия. (Jacobs R. , 2013) Около тези две
партии традиционно се сформира правителство в годините след
края на Втората световна война. Модела на избор на депутатите
насърчава консенсуса и сформирането на коалиции за управление
на страната. Това смекчава политическото разделение между
партиите и позволява улегнала и цивилизована борба между
важните политически играчи. Политиката в Австрия се прави и
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през призмата на това, че колкото и силна да е една партия и с
каквато и разлика да спечели, вероятността да управлява
самостоятелно е много малка. Това създава една разумна и
балансирана конкуренция, което може да заключим, че прави
избирателната система ефективна за австрийското общество и
политически елит. Умереността в управлението е предпочитана и
от социалдемократи и от християндемократи. Малко изключение
прави дясно-консервативната и често обвинявана в крайности
Партия на Свобода, която вече години наред е трета политическа
сила. Нейният възход не се дължи на изборната система и в този
смисъл не е обект на разглеждане. Но може да споменем, че дълго
време двете големи партии бяха в „Голяма коалиция“, като това
смекчи много техните противоречия с оглед на общото управление
и доведе до създаването на ниша за по националистическо и
дясно-консервативно говорене, която ниша зае Партията на
Свободата. Общото усещане е обаче, че системата е стабилна и
излъчените депутати и съответно правителството, се ползват с
демократичната легитимност на едни честни и свободни избори,
макар и със сложната тристепенна система.
Тази изборна система, заедно с федералният модел на
управление гарантира на Австрия и нейните граждани стабилно
управление основано на баланса на интереси, силен интегритет на
политическата система и разбира се европейско развитие в
икономически и обществен план.
През 1971 година са извършени най-сериозните промени в
избирателната система на Австрия. Избирателните райони са
намалени до 9-те провинции като отделни райони, а бройката на
депутатите е актуализирана и те стават от 165 на сегашните 183.
(Bundesministerium Inneres) Тази промяна са налага и поради
даването на повече мандати на отделните региони. Системата
тогава е двустепенна, т.е. гласоподавателите имат два избора,
които трябва да маркират на бюлетината. През 1992 г. се
подновява дебата за промени в посока на още повече плурализъм и
даване на власт на гражданите. След 1992 г., няма значими дебати
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що се отнася до изборната система и евентуални промени в нея.
Изборната система и нейни реформи, не са обект на партийните
програми и виждания. Всички партии явно имат доверие в
системата и се възползват от нея. Промените извършени през
миналия век увеличават представителството и силата на отделните
райони и федерални единици, така, че да бъдат доволни както
гражданите, така и регионалните (провинциалните) власти. През
2008 г. в австрийското общество и политически елит се дискутира
темата с намаляване възрастта за гласуване, като както е известно
тя е намалена на 16 години именно тогава в следствие на дебата.
Тази стъпка е считана за добра поради това, че повишава
демократичната култура и участие на младежите. Системата за
гласуване в своята цялост е насочена към избиратели, така че те да
определят по възможно най-свободен начин волята си. (Leistner,
2017)
Заключение.
Пропорционалната тристепенна система на австрийските
избори е една изкуствено усложнена система за демократичен
избор на народни представители. По-скоро нейната сложност в
специфичния модел на федерална република носи доверие в
избирателите, като изборната система добре отразява народната
воля и настроенията в обществото. Системата е стабилна, с високо
доверие в процедурите, както на ниво избирател, така и на високо
политическо ниво. Двете големи промени в системата от 1971 г. и
1992 г. правят системата още по плуралистична от преди и
разширяват преференциалния вот. По този начин депутатите
получават повече политическа легитимност и се укрепва
доверието в цялата политическа система. Освен двете споменати
промени, няма сериозно политическо или обществено движение за
реформа на системата. Основните политически партии нямат цели
насочени към промяна на системата. Със сигурност и убеденост
може да се твърди, че системата насърчава плурализма и
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разумната политическа борба, силно персонифициран е изборът на
депутати, но без да бъде мажоритарен. Системата е силно
представителна, макар и наличието на 4% бариера за влизане в
Парламента на национално ниво. Голямо значение се отдава на
факта, че Австрия е федерална държава със силно развито
децентрализирано местно самоуправление. Политическите
резултати, които произвежда системата са нуждата от съставяне
винаги на коалиционно правителство и вкарването на голяма доза
умереност в политическата борба. Несъмнено Австрия е развита и
благоденстваща страна и заради своята уникална избирателна
система. (UNITED NATIONS, 2020)
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ДИСКУСИЯ ЗА ПРОМЯНА
НА ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
В МАЛТА
ВЛАДИМИР СЛАВЕНСКИ 63
докторант, ПУ „Паисий Хилендарски“
1. Що за държава е Малта?
Малката средиземноморска страна има демократично
управление, като водеща институция на политическата власт е
парламентът. Системата за избор на народни представители е
особено специфична (Malta: STV With Some twists),
пропорционална с прехвърляем глас, не характерна за
континенталните европейски държави. В страната има изградена
изцяло двупартийна система, катo този факт е необичаен за
пропорционалните изборни системи в европейски мащаб.
Парламента на Малта избира и контролира изпълнителната власт и
се явява върховен изразител на народната воля.
Малта е една от най-малките държави в Европейския съюз,
но има ключово стратегическо значение за Средиземноморието,
бидейки остров в средата на морето разделящо Африка и Европа.
През вековете Малта е преминавала във владение на няколко
различни империи, докато през 1964 г., не получава своята
независимост от Великобритания. От 1921 г., малтийците избират
свой парламент, като избирателната система с малки промени
остава същата както тогава. Целта на нашето изложение е да
установим първо каква е избирателната система и как работи, и
също да проверим дали е ефективна, дали изгражда в добра посока
политическата система на страната и също има ли желание и дебат
за промяна в изборните правила. Обектът на нашето представяне е
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общото разбиране за избирателна система в Малта, а предметът, с
който по-фокусирано ще се занимаем са правилата и нормите,
които канализират политическия процес и изработват краен
изборен резултат. Също е важно да посочим, че ограничаваме
нашия фокус само върху системата за избиране на народни
представители, избирането на президент на Малта и на местни
власти няма да бъдат разглеждани.
Политически модел на страната. Малта е парламентарна
република, като в Парламента е съсредоточена законодателната
власт на страната. Парламентът има функция да избира и в
последствие да контролира Министерския съвет, като само и
единствено парламентът има такива правомощия. Парламентът
също така избира президента на Малта – това означава, че
страната е парламентарна република в завършен вид, като важните
държавни постове се определят изцяло от народното
представителство (Malta.com). Парламентът на страната е
еднокамарен, като също е известен и като Камарата на
представителите. Парламентът на Малта с оглед неголямото
население на страната (493 553души, 2019г.) има 65 броя
депутатски места. Заради спецификата на избирателната система
могат да се добавят още депутатски места, когато дадена партия е
спечелила повече гласове във всички избирателни райони, но при
избраните депутати има паритет. Например в сега протичащият
мандат има 4 добавени депутати по тази причина, така общата им
бройка става 69 души (L-Università ta' Malta ). Мандатът на
депутатите е 5 години, ако евентуално някои от тях трябва да
напусне камарата, бива заместен от следващия в кандидатската
листа от последните избори. Важно е да споменем, че малтийците
запазват една важна особеност на Уестминстърския парламентарен
модел – депутатът може да бъде и министър, заемането на две
държавни служби е позволено, а съвместяването на позициите
спомага вземането на бързи и ефективни политически решения.
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2. Каква изборна система използват малтийците?
За целите на парламентарните избори Малта е разделена на
13 многомандатни избирателни района. Основният принцип на
делението на районите е те да са с относително равно количество
избиратели в тях. За това и всеки район носи по пет депутатски
места. Средно по около 4200 избиратели трябва да стоят зад всяко
избирателно място. Всеки партиен кандидат депутат може да се
регистрира в две листи, в два различни района, като при избор,
трябва да избере от кой район да влезе. Всяка партия издига
партийна листа, като е допустимо броят на кандидатите да е над
пет. На бюлетината кандидатите са изброени по азбучен ред в
рамките на партийните блокове. Избирателите изразяват
предпочитанията си, като поставят поредни номера до имената на
кандидатите. Няма задължение да бъдат подредени всички от 1 до
5, всъщност само едно предпочитание (обозначено с номер 1) е
необходимо за гласуване. Освен това заради азбучното
подреждане при изписването на кандидатите върху бюлетините,
партиите не правят предварителна подредба. Тази система на
записване на предпочитания, практически означава, че
избирателят задължително трябва да използва преференция и
трябва да е запознат с човека за когото гласува. Така се гарантира
информираният избор на гражданите и се дава път на политическа
борба за изпъкване в предизборната надпревара. Пак поради
задължителната преференция и азбучното подреждане няма
минимален праг за преференциално разместване на листата, по –
точно такова не съществува. В деня на вота всеки кандидат заема
място в листата и участва в класирането за избран представител
само според подадените директно за него гласове.
Тази система на избор е известна и като Единичен
прехвърляем вот (single transferable vote - STV). Носи това
наименование, защото за всеки изборен район се определя квота
(тежест) на всеки един от петте мандата спрямо броя на
подадените валидни гласове. Т.е. броя гласували се дели на 5 и се
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получава стойността на квотата, най-често е в порядъка на 34003600 гласа. Този метод много наподобява общинската избирателна
квота в България, когато се определят членовете на Общинският
съвет в местните избори. Избраните народни представители в
Малта от даден район се определят по два критерия, след като е
приключил изборният ден. Първо е важно партийната листа дали е
достигнала съответната избирателна квота за района, ако не е,
няма да излъчи депутат от този район (L-Università ta' Malta ). Ако
листата е достигнала размера на квотата, от тук насетне става
важно колко пъти я е надминала и кой кандидат е получил наймного предпочитания. Възможно е един от кандидатите в листата
да е взел по-голямата част от гласовете, например избирателната
квота по три. В този случай той се счита за избран, а гласовете
подадени за него се прехвърлят към следващият от лисата, като от
тях се изважда размера на квотата. Това е същността на
прехвърляемостта на гласовете от където идва и името на
системата. Една партия печели толкова депутати от район, колкото
пъти е прехвърлила квотата. Заради тази специфика в Малта е
честа практиката на много номинации в листа, т.е. повече от пет,
за да може чрез различните личности да се привлече повече
преференциален вот, така че общите гласове в района да се
повишат. Тази изборна система не ползва национален праг за
влизане, важни са резултатите само в съответният район, това на
пръв поглед изглежда сякаш става лесно пробиването на
независими кандидати или по-малки партии, но малтийската
практика далеч не показва това.
Избирателната система на Малта е пропорционална, със
задължителна преференция и без национален праг за влизане в
Парламента. От тези три факта би следвало да има отворена
партийна система с множество различни групи в малтийският
парламент. Това обаче е диаметрално противоположно на
реалността, в Малта има строга биполярна партийна система, като
исторически в Парламента са присъствали лявата Лейбъристка
партия и дясната Национална партия. Изборната система,
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всъщност дава интересни за изследване резултати. Малта е
демократична и плуралистична държава, но двете партии са
окупирали политическия живот, като разбира се, има и други
политически партии, но никоя от тях не е печелила повече от 1%
на парламентарни избори. Въпреки наличната ярка биполярност
партийно-политическата система на Малта е стабилна, като
избирателната система дава максимална ефективност при
формирането на мнозинство в Парламента. Особено след
промените от 1987 г., вече няма как да има паритет между
бройката депутати. Ясните (твърди) мнозинства дават стабилност
и ефективност на управлението, като еднопартийното управление
гарантира и изпълнението на дадените политически обещания и
гласуваната правителствена програма (Expat Quotes, 2019). По
формирането на твърдите мнозинства, малтийският Парламент
прилича на Уестминстърската система на парламентарни фракции,
при която правителството разчита на депутатите за пълна
подкрепа, а и както бе посочено, повечето министри са и депутати.
Една допълнителна легитимност и доверие, която придава сила на
правителството е, и рядко високата избирателна активност на
малтийците при парламентарни избори. Рядко избирателната
активност е под 85% от имащите право на глас, което е особено
забележително при относително сложната и изискващата
грамотност и компетентност на гласуващите, система на
задължителна преференция.
3. Дебати и промени в избирателната система
Големият дебат свързан със системата STV е възможността
една партия да спечели повече гласове на национално ниво, но да
има по-малко депутати, като това е при положение, че втората
партия е много близо по общ резултат. Това в общият случай е
рядко явление, но се е случвало, като най-фрапантният пример е от
1981 г. В тази година се провеждат редовни парламентарни
избори, на които управляващата Лейбъристка партия печели наймного мандати, но дясната опозиция има повече гласове. След
116

като стават явни резултатите, десните отказват да влязат изобщо в
камарата и поставят ребром проблема с това изкривяване на
системата, което се проявява толкова ярко през 1981 г. Страната
изпада в остра политическа криза и конфронтация, в крайна сметка
след напрегнати и ожесточени преговори, десните свалят своя
бойкот, а Лейбъристите се съгласяват да се измени така изборният
закон, че да не се получава отново една партия да спечели повече
гласове и да бъде ощетена като брой мандати (Wall, 2010). През
1987 г. Конституцията и изборният закон са променени и на
спечелилата най-много гласове партия на национално ниво се
дават бонус места. Системата за бонус места, която действа и в
момента дава възможност при победа в изборите, партията с наймного гласове да получи още по едно допълнително място в
районите, в който най-много надхвърля избирателната квота за
съответния многомандатен избирателен район. Така чрез бонус се
гарантира, че в биполярната малтийска партийна система, винаги
ще има ясно изразено мнозинство и електорална справедливост
спрямо получените гласове. На последните проведени избори,
спечелени от лейбъристите, те печелят най-много гласове и имат 4
допълнителни бонус места, така вместо 35 депутати имат 39, а
общият брой представители в Камарата е 69. В последните години
не се забелязва желание за промяна в избирателната система, двете
партии поддържат системата и ѝ придават легитимност, като
признават получаваните резултати. Сред активните граждани също
няма брожение за промяна. Достатъчно показателен за това е
фактът на голямата и мощна избирателна активност, която придава
допълнителна легитимност и достоверност на системата STV.
Определение за малтийската избирателна система и
заключение.
Като най-точно определение на малтийската избирателна
система може да бъде, че това е система на плуралистична и
демократична основа, пропорционална система в равно претеглени
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избирателни райони, като избирателят избира със задължителна
преференция и трябва да нареди по свое усмотрение партийните
кандидати от съответната листа. Система е позната като Единичен
прехвърляем вот (single transferable vote - STV), и в Малта има тази
особеност, че дава бонус места за спечелилата партия.
Избирателните механизми в Малта произвеждат двупартийна
система, предвещаваща твърди мнозинства и еднопартийни
правителства. Политическата система на страната е стабилна и
балансирана, като добър показател за това е и членството на
страната в Европейския съюз. Основен фактор за стабилността на
политическата система са изборните правила на Малта и
прилагането на системата STV.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗБОРА
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ДИНАМИКА В ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
В СТРАНИТЕ ОТ ВИШЕГРАДСКАТА ЧЕТВОРКА
ДИМИТЪР ВИДОЛОВ 64
студент, ПУ „Паисий Хилендарски“
1. Преход към демокрация
Всяка една от държавите във Вишеградската четворка –
Унгария, Чехия, Полша и Словакия, има скорошно минало
белязано от управлението на авторитарни или тоталитарни власти.
Те попадат в зоната на съветско влияние след края на Втората
световна война и в тях се създават режими, в които, в случай че се
провеждат, изборите са формална процедура без възможност за
избор между съревноваващи се политически фракции.
След разпада на съветския блок всяка една от тези държави
се насочва към нова цел, която може да се опише като път към
демокрация. Част от този път е въвеждането в употреба на нови
избирателни системи, които да бъдат един от инструментите на
гражданското участие в управлението на държавата.
Още по времето на първоначалните дебати за бъдещето,
които се провежда в тези държави, се виждат несъгласия спрямо
вариантите за изборни системи, които се предлагат. Това
несъгласие продължава във времето във всяка от страните дори и
при наличието на реформи и показва, че провеждането на първите
избори далеч не е крайната точка по пътя към демокрацията.
Виждат се и проблеми в политическите системи на страните, за
чието решение се смята, че трябва да се проведат реформи в
изборната система.
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Този текст ще представи избирателните системи, използвани
при парламентарните избори в страните от Вишеградската
четворка, дебатите около тях и основните промени в изборните
законодателства на страните през годините от рухването на
Източния блок до днес.
2. Република Полша
Полският парламент се състои от две камари – Сенат и
Сейм. Към този момент 100-те членове на Сената, или горната
камара, се избират мажоритарно в едномандатни избирателни
райони, където получилите мандати са онези кандидати, които
печелят по-големия брой гласове спрямо останалите кандидати.
Долната камара на парламента в Полша, наричана още Сейм, която
се състои от 466 народни представители, се избира чрез
пропорционална система с отворени листи, в която има 41
многомандатни избирателни района, като се използва формулата
на Д‘Ондт. 65
Полша не започва промяната към демокрация с тази система.
Тя е моментният резултат на редица реформи и дебати през
годините. Например, само в периода от 1989-та г. до 2001 г. има
четири големи реформи на избирателната система. 66
Първите демократични избори след промените през 89-та
година са мажоритарни, а веднага след тях започват дебатите за
нова система, която да представи гласовете на гражданите по
колкото се може по-точен начин, което води до промяна от
мажоритарна към пропорционална система през 1991-ва година,
където използваната формула е тази на Хеър-Ниймайер. Важен
елемент от системата, наред с многомандатните избирателни
райони, е и т.нар. изборен регистър, в който партиите могат да
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поставят кандидати, за които знаят, че не са популярни или са
непознати за общество, което ще направи избирането им трудно. 67
От този момент нататък пропорционалната система се
използва в Полша до ден днешен като основните промени са във
формулите, чрез които гласовете се превръщат в мандати, както и
в самите избирателните райони. 68
Резултатите от проведените с новата система парламентарни
избори през 91-ва година бързо показват, че е трудно да се състави
стабилно правителство, което да държи мнозинство в парламента,
и да прокарва политиките си. Това кара тогавашният парламент да
предприеме следващата промяна в избирателната система –
увеличават се квотите, които са нужни за получаване на мандат, и
се прилага формулата на Д‘Ондт. 69
Официално заявената цел на тази промяна е даването на
възможност на партиите да съставят мнозинства, за които двете
промени спомагат. Същевременно има и критики, че изборните
реформи в страната се гледат и като начин за получаване на повече
мандати от страната на партиите с оглед на това, че преди всички
парламентарни избори се правят опити от страна на партиите
избирателната система да се промени. 70
Появяват се и други критики, които са плод на други
промени в полската държава – по време на въпросните избори през
91-ва се стига до ситуация, в която раздробяването на
националистическите партии прави така, че те да не получат
мандати в парламента. Всичко това става на фона на опитите да се

67

Benoit, Kenneth & Hayden, Jacqueline. (2001). Institutional Change
The Origins and Evolution of Poland's Electoral System 1989-2001. p. 4.
68
Benoit, Kenneth & Hayden, Jacqueline. (2001). Institutional Change
The Origins and Evolution of Poland's Electoral System 1989-2001. p. 9.
69
Benoit, Kenneth & Hayden, Jacqueline. (2001). Institutional Change
The Origins and Evolution of Poland's Electoral System 1989-2001. p. 10.
70
Benoit, Kenneth & Hayden, Jacqueline. (2001). Institutional Change
The Origins and Evolution of Poland's Electoral System 1989-2001. p. 10.

125

and Persistence:
and Persistence:
and Persistence:
and Persistence:

приеме нова конституция през 1993-та година и има твърдения, че
парламентът в тогавашния състав не е представителен, т.е. че
интересите на значителна част от гражданите не са представени по
времето на голямата промяна. 71
В страната се стига до консенсус относно липсата на
представителност на Сейма, което кара тогавашната власт да
предприеме мерки, които да легитимират конституционната
промяна. Прилага се освен задължителен ратификационен
референдум, който е част от рамката на новата конституция, и още
два метода за т.нар. полупряка демокрация, с което да се
легитимира новата конституция – провежда се първоначален
встъпителен референдум целящ да запознае обществото с
промяната и се дава възможност на гражданите да внасят свои
конституционни текстове по определен ред. 72
Наред с дебатите за конституцията, където виждаме ясна
констатация в самата Полша за това, че един парламент може да не
представлява гражданско общество в неговата цялост, когато става
въпрос за важни промени, се водят и дискусии за промяната на
системата за избиране на долната камара на парламента в
мажоритарна. 73
Това е една от темите, които се разпростират до днес и не
само в Полша – въпросът дали трябва да се използва
пропорционална система, или мажоритарна се води и в останалите
държави от Вишеградската четворка. 74
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В Полша аргументите за това са свързани с възможностите
на избирателите да преценяват сами личностите, за които да
гласуват, възможността на гражданите да създават парламент поотдалечен от решенията взимани от ръководствата на
политическите партии. Акцентира се и това, че пропорционалната
система създава фрагментиран състав на парламента, което прави
така, че самите политически партии да губят своята важност в
политическия процес заради невъзможността им да направят
каквото и да е заради липсата на мнозинства. Още аргументи
против пропорционалната система са, че тя прави така, че, тъй
като кандидатите са назначени партийно, се случва така, че не
гражданите избират кои да са представителите им, а партиите
дават възможност на определени хора да бъдат избирани от
голямото мнозинство, за което се твърди, че е политически
неорганизирано, т.е., гласовете на мнозинството граждани не са
плод на ясно зададени цели. 75
Пропорционалната система остава тази, която се прилага, но
тъй като през 1997-ма година отново има приемане на нова
конституция, като част от промяната се сменя формулата, по която
гласовете се преобразуват в мандати – избира се формулата на
Сент-Лагю заради подкрепата на малките партии, които тя дава.
Премахва се и т.нар. изборен регистър с оценката, че той дава
възможност на партиите да излъчват в парламента хора, които са
непознати на обществото, а и непопулярни, което е слаба страна на
системата. Впоследствие през 2002 г. от формулата Сент-Лагю
отново се отива към формулата на Д‘Ондт, която остава и до днес.
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Опити да се въведе мажоритарна система продължават през
следващите години. Стига се до момент, в който неправителствена
организация събира достатъчно гласове за насрочването на
референдум, където се търси мнението на гражданите по следните
промени: премахване на сената, намаляване на депутатите в сейма,
провеждането на референдум за значителни политически решения
и въвеждане на мажоритарна система. Провеждането на този
референдум бива отхвърляно от Сейма. 77
Това не прекратява дискусиите, защото при президентските
избори през 2015 г. темата отново е ключова. Поради подкрепата
от страна на президента се провежда референдум, в който
мнозинството от подалите глас подкрепят мажоритарната система,
макар и изборната активност да е ниска. Пропорционалната
система остава активна, въпреки дебатите, които продължават и до
днес. 78
Един от ключовите елементи от дебатите в Полша, който
отново се вижда и в останалите държави от Вишеградската
четворка, е една от причините, поради които партиите предлагат
промени в избирателната система – промяна на система се гледа
от партиите по начин, по който те да получат повече политически
постове, а останалите причини, например, сближаването на
идеологически близките партии, мога да останат настрана или
въобще да се пренебрегнат.
3. Унгария
Като резултат от дебатите за бъдещето на Унгария, които се
водят след поемането по пътя към демокрацията, унгарската
избирателна система за избор на еднокамарния парламент в
първоначалния си вид е сложна и смесена.
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Тя е разделена на две – пропорционална и мажоритарна част,
като пропорционалната се дели на още две. 176 депутатски
мандата се избират чрез мажоритарна система в едномандатни
избирателни райони, а ако кандидатът получил най-много гласове
не достига 50%+1 от гласовете, то тогава се гласува отново. 152
депутатски мандата се избират в регионални партийни листи с
пропорционално преобразуване на гласове в мандати по
формулата на Хагенбах-Бишоф. 58 депутатски мандата се избират
в национални партийни листи пропорционално, като се използва
формулата на Д‘Ондт. 79
Важни детайли от избирателната система са, че в
мажоритарния елемент, онези гласове, които не получават нищо в
едномандатните избирателни райони, биват трансферирани към
националната листа, а регионалните листи се определят по начин,
по който е възможно да останат незаети мандати, които биват
трансферирани отново към националните листи. 80
Основната идея, стояща зад това разделение е това, да има
компенсаторен механизъм т.е., ако не може да се вземат мандати
чрез мажоритарния и регионалния вот, има възможност да се
вземат мандати в националния.
Дълго време тази система не претърпява големи промени,
макар и да има дебати, които отново се занимават с темата дали не
трябва да се премахне мажоритарния или пропорционалния
елемент, както и с това, дали не трябва да се намали числеността
на депутатите.
Голямата реформа започва през 2012 г. и е резултат на
политически събития извън тематиката на тази статия. Победата
на коалицията, в която участва партията Фидеш в
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парламентарните избори, води до конституционни промени, които
обхващат и избирателната система. Промените са следните:
регионалната и националната листи се събират; премахва се
втория рунд на мажоритарното гласуване, ако няма кандидат,
който не е получил 50%+1 гласове, както функционира системата
дотогава; намалява се броя на депутатите; променят се границите
на изборните региони. Променят се и критериите, които всяка
партия трябва да изпълни за да може да участва в изборите – ако
преди всяка партия е трябвало да има кандидати или в една
четвърт или в поне два от едномандатните региони, след
реформата всяка партия трябва да има кандидати в поне 27 от
едномандатните избирателни райони. Всяко едно от 13-те
малцинства в Унгария има правото да представи своя избирателна
листа с кандидати, с която да участва в пропорционалния елемент
на изборите, а ако квотите не са достигнати, то националното
малцинство има право да избере парламентарен говорител, който
няма право на глас. Дори един гражданин да принадлежи към
дадено малцинство, той може да избере дали да участва в
малцинствената листа или в листата на някоя партия, но участието
на избори в малцинствената листа и партийната листа
едновременно не е възможно. 81
Като част от реформата се предлагат и други промени като
например различна тежест на гласа на гражданите, които не
живеят в Унгария – за живеещите извън Унгария е било зададено в
предложенията, че те могат да гласуват само в пропорционалната
листа, а не в мажоритарната и пропорционалната, както могат
гражданите, живеещи в Унгария. Тези предложения са счетени за
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неконституционни и са отхвърлени от унгарския конституционен
съд. 82
Към момента, 199 депутати в унгарския парламент се
избират по следния начин: 106 от тях се избират в едномандатни
избирателни райони на принципа, че спечелилият повече гласове
веднага взима мандата; 93 от мандатите се избират
пропорционално от новата национална листа, където няма
възможност за преференциален вот. Гласовете от мажоритарните
избори, които не печелят позиции, се дават на партии в
пропорционалните избори, които преминават нужната квота, която
трябва да достигнат. Спрямо старата система, в новата система
мажоритарният елемент получава повече депутатски места
сравнено с броя на депутатските места получавани чрез
пропорционалния елемент. 83
Тази реформа е част от идеологията, с която коалицията
успява да спечели гласове и да създаде правителство. Тази
идеология излиза от рамките на този текст, макар и от гледна
точка на избирателните системи, новата система дава възможност
за формирането на силно мнозинство за всички следващи
парламентарни избори в страната, което спомага за сформиране на
стабилни правителства, които да изпълняват политиките си.
Същевременно има остри критики към реформата. Има
твърдения, че тя е имплементирана от страна на правителството
заради това, че системата облагодетелства именно коалицията
съставила правителството. Изглежда така, че системата работи
против малките партии и регионалните политически фракции
заради по-силния мажоритарен елемент и нуждата от излъчване на
кандидати в определен брой едномандатни избирателни райони. В
някои райони, където има мнозинство на някоя от партиите, които
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са опоненти на коалицията, избирателните райони се модифицират
по начин, по който да елиминират превъзходството на
опозиционните партии.
Както вътре в страната, така и навън се срещат твърдения, че
новата избирателна система е път към авторитаризъм, макар че
критиките се отправят от гледна точка на политическите процеси в
Унгария, и не обхващат единствено избирателната система, която
сама по себе си може да се интерпретира като такава, която
спомага за създаването на стабилно правителство.
4. Словашка република
След рухването на Източния блок и тръгването по пътя на
демокрацията Чехословакия съществува за кратко и дори
провежда избори, но двете основни съставни части на тази
държава изпълняват мирно разделяне, и тръгват по свой път.
Появяват се държавите Словакия и Чехия.
В Словакия първоначалната избирателна система, която се
използва за първите избори след отделянето, е системата работила
в Чехословакия след демократизацията. Става въпрос за
пропорционална система с партийни листи с детайла, че в
Словакия намаляват квотите за получаване на депутатско място. В
рамките на тази система всеки един словашки гражданин по време
на избори получава бюлетина за всяка партийна листа, където
може да се изберат до 4 кандидати без да се придава тежест на
някой от избраните. Бюлетината с избраната партийна листа се
пуска в урната, а останалите бюлетини се изхвърлят. Друг детайл
е това, че цялата страна е съставена от няколко многомандатни
избирателни райони, в които трябва да се изберат 150 народни
представители за еднокамарния словашки парламент. 84
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Тази система се използва и до днес в нейните основни
елементи, но съществуват и реформи през годините. Първата
промяна в системата се случва през 1992-ра година. Mнозинството
в парламента увеличава квотите, които трябва да се достигнат от
еднопартийни и коалиционни листи, за да може големите партии
да получат повече мандати в следващите избори. През 1994-та
година се променя и броя на кандидатите, които партиите могат да
поставят в листите си от 40 на 50. 85
Значителна промяна се случва през 1998 г., когато
тогавашното парламентарно мнозинство, от което се съставя и
действащото правителство, модифицира изборната система с цел
осигуряване на предимство в следващите парламентарни избори.
Промените се изразяват в повторното увеличаване на квотите,
които трябва да се достигнат от коалиционните кандидати, и в
това, че няколкото многомандатни избирателни райони се сменят с
един многомандатен избирателен район, и в това, че
преобразуването на гласовете в мандати се случва чрез формулата
на Хагенбах-Бишоф. Поради начинът, по който е въведен този
един избирателен район, на всяка партия се налага да представя до
150 кандидати в своята бюлетина, от която гражданите избират, и
могат да задават четирите преференциални гласа. 86
Тази реформа среща съпротивата на опозицията като група
народни представители се насочват към конституционния съд на
страната с група въпроси, които не са изцяло в сферата на
избирателната система. Конституционният съд в крайна сметка
заявява, че новите квоти за коалициите изключва част от

85

Renwick, Alan & Hardman, Helen. Electoral System Change in Europe since 1945:
Slovakia. p. 10
86
Renwick, Alan & Hardman, Helen. Electoral System Change in Europe since 1945:
Slovakia. p. 12

133

гражданите от политическия процес в страната, а след взетото
решение се променя изборния закон. 87
Следващата значителна промяна в изборния закон на
Словакия се случва през 2004 г. и се изразява в намаляването на
квотата за преференциалния вот, тъй като има консенсус по
темата, че партийното подреждане на кандидатите е изключително
трудно за преодоляване от страна на гражданите. Квотата се сваля
от 10% до 3%, макар че на следващите парламентарни избори
отново има твърдения, че преференциалния вот е второстепенен в
това, как се определя кой в партийната листа ще вземе мандат. 88
Съществуват и други дебати в Словакия, които до ден
днешен не са довели до промени в избирателната система.
Основните им направления са дискусиите около единствения
избирателен район в страната и една потенциална мажоритарната
система за избор на парламент.
Твърденията, стоящи против системата с един избирателен
район защитават идеята, че кандидатите за народни представители
избягват от регионалната политика в страната и се концентрират в
национални проблеми, въпреки че на пръв поглед е възможно да
се приложи изборна стратегия от страна на партиите, която да
цели с различни техни кандидати да се покриват интересите на
регионите в страната.
Дискусиите около мажоритарната система се изразяват в
изтъкването на предимствата на мажоритарната и на слабостите на
пропорционалната система в страната, където подкрепяната от
която и да е фракция система пречи на негативните процеси в
страната, които въпросната фракция е установила.
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5. Чешка република
Както и в Словакия, основите на първата избирателна
система на Чехия са взети от системата, която се използва по
времето на Чехословакия, но с определени промени. Разликата
между Чехия и Словакия е такава, че чешкият парламент е
двукамарен с горна камара състояща се от 81 представители и
долна камара с 200 представители. 89
Първоначалната избирателна система за долната камара на
парламента на Чехия е пропорционална с партийни листи и с
възможност за преференциален вот. Мандатите се получават на
две нива – регионално и национално, като първо са се раздавали
във всеки район пропорционално на избирателната активност чрез
квотата на Друп. Мандатите, които са оставали нераздадени, са
били раздавани на национално ниво. Горната камара се избира
мажоритарно в редица едномандатни избирателни райони. 90
Първата реформа се случва през 1995-та година, когато след
достигане до консенсус, се понижават квотите за преференциалния
вот. Това улеснява получаването на мандати от кандидати, които
имат подкрепа от страна на гражданския преференциален вот,
което е било трудно за постигане със старата квота.
Още към края на 90-те години в Чехия се вижда проблем,
около който се водят множество дискусии. Стабилността и живота
на чешките правителства са нещо, от което страда политическата
система в страната.
Резултатите от изборите за долната камара на парламента
водят до коалиционни правителства, които не могат да поддържат
силно мнозинство. Структурата на долната камара е такава, че
нито една партия не може да сформира силно правителство без да
89
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има коалиция, където прокарването на закони е силно ограничено
от коалиционните партньори.
Началото на първата мащабна реформа на избирателната
система в Чехия става през 1997 г., когато поредното коалиционно
правителство на Милош Земан сключва споразумение с
коалиционните партньори за да промени избирателната система.
Съставя се обща комисия между двете най-големи партии към
онзи момент, които дефинират ясно целта на реформата: да се
избере такава избирателна система, която да способства за
формирането на правителства със стабилни мнозинства от две
партии. 91
Първият опит да се реформира системата се случва през
2000 г., когато вместо 4 гласа за преференциален вот, се предлага
гражданите да могат да дават до 2, а избирателните райони се
увеличават от 8 до 35. Конституционния съд отхвърля
предложението, а след две години отново се предлагат реформи,
но в по-мек вариант. Новата реформа трябва да увеличи
многомандатните избирателни райони на 14, като в новите райони
се раздават всички позиции в долната камара на парламента.
Формула, с която се заменя квотата на Друп за преобразуването, е
тази на Д‘Ондт. Намалява се и квотата за преференциалния вот. 92
Към момента избирателната система в Чехия предвижда
следното93:
✔ 81 депутати в горната камара на парламента се избират
мажоритарно чрез абсолютно мнозинство в едномандатни
избирателни райони, а ако нито един кандидат не достигне
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абсолютно мнозинство на първото гласуване, се провежда
повторно гласуване;
✔ 200 депутати в долната камара на парламента се избират
чрез пропорционална система с възможност за преференциален
вот, който да промени партийните листи. Всеки гражданин има
право да даде не повече от 2 преференциални гласа в 14-те
многомандатни избиратели района. Формулата за преобразуване
на гласовете в мандати е формулата на Д‘Ондт.
Въпреки промените през годините, долната камара на
парламента в Чехия остава фрагментирана и правителствата там
продължават да съставят слаби мнозинства не само поради
пропорционалната система, а и поради фактори, които не са
резултати от избирателната система, и са извън рамките на този
текст. Прилагане на някаква форма на мажоритарна система е една
от най-дискутираните теми по въпроса с избирателната система в
Чехия, тъй като начина, по който една мажоритарна система
работи може да засили позициите на партии, които към момента
получават най-много гласове.
Заключение
Във всяка една от държавите от Вишеградската четворка има
мнения, че политическата система в тях има проблеми, които
трябва да се разрешат. Наред с проблемите, които са директен
резултат от силните и слабите страни на дадена избирателната
система, и обхващат обществата в държавите като цяло, има и
проблеми, които са резултати от фактори извън избирателната
система, и други, които са проблеми за отделни партии и групи от
обществото.
Примери за това са голямата реформа на избирателната
система в Унгария, която е част от идеологията, която коалицията
с Фидеш подкрепя, а също така и фактът, че в определени
ситуации се установява ясно партийно желание за реформи с цел

137

придобиване на повече гласове, а не подобряване на избирателната
система за да се постигне по-добра представителност или
коалиране между партиите, които имат близки идеологии.
При някои от проблемите като постигането на предимство
пред другите партии имаме ситуация, която може да се повтаря в
бъдещето независимо от наличната избирателна система, а при
проблемите, които не са повлияни и не са резултат от
избирателната система, не може да има разрешение чрез
избирателната система.
Това може да са индикатори, че дебатите за реформи в
избирателните системи в страните от Вишеградската четворка ще
продължават за в бъдеще.
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ДИНАМИКА В ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
В СТРАНИТЕ ОТ ПРИБАЛТИКА
ДОНА ГЪРКОВА 94
студент, ПУ „Паисий Хилендарски“
Въведение
България става членка на Европейския съюз през 2007 г.
През същата година членка на ЕС става и друга
посткомунистическа държава - Република Румъния. Три години
по-рано, пълноправни членове на ЕС стават трите Прибалтийски
държави и бивши републики на СССР – Литва, Латвия и Естония.
Включването на тези държави в европейската общност отваря
широко вратите за тяхното демократично развитие. Всяка държава
сама избира начина, по който да се определят изпълнителната и
законодателната власт. Това включва и начина на провеждане на
президентски, парламентарни и местни избори, както и избори за
представители на Европейския парламент.
1. Същност на избирателните системи
Преди да разгледаме поставения въпрос, нека първо си
разясним какви са видовете избирателни системи и с какво се
характеризира всяка от тях. Системите за провеждане на избори са
мажоритарна, пропорционална и смесена.
Мажоритарната избирателна система е исторически първата
възникнала такава. Тази система е известна и с фразата
„победителят печели всичко“. Когато се прилага за избор на
еднолични органи, системата е проста и може да се проведе в един
или два тура. В един тур печеливш е кандидатът, събрал най-много
гласове. Когато вотът е разпределен между повече от двама
94 Дона Гъркова е студент в специалност „Международни икономически
отношения“, випуск 2022, dona.grk@gmail.com
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кандидати и никой не е спечелил 50%+1 глас, се провежда втори
тур. На него се явяват двамата кандидати, събрали най-много
гласове от първия тур. Втория тур печели този, който е събрал
повече гласове, независимо от броя на явилите да гласуват
гласоподаватели.
Ще направим на-обща характеристика на пропорционалната
система. При нея изборите се провеждат в многомандатни
избирателни райони. Избирателите гласуват за партийни листи,
които могат да бъдат твърди и гъвкави. Твърди са тогава, когато
избирателите не могат да променят реда на подреждане на
кандидатите в листите. Гъвкави са, когато избирателите могат да
гласуват за отделни кандидати чрез преференции. При тази
система съществуват бариери, които са предвидени в
законодателството. Това е граница, под която дадена партия не
получава мандат. Величината на тази граница се определя със
закон и може да бъде 4%, 5%, 7%. В Българи, законът определя 4%
бариера. Мандат печелят партиите, които са надхвърлили тази
бариера. Гласовете, от партиите, които не са преминали тази
бариера се разпределят между преминалите я.
Смесената система се изразява в това, че половината от
мандатите се формират на мажоритарния принцип, а другата
половина – на пропорционалния. Такава е избирателната система
на Република Литва.
2. Смесената избирателна система на Литва и нейният
ефект върху страната.
2.1. Независимостта на Република Литва
След Втората световна война Литва е част от Съветския
съюз под името Литовска Съветска Социалистическа Република.
Това продължава до 11 март 1990 г. когато Върховният съвет
издава акт за провъзгласяване независимостта на Литва.
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Националният фронт „Саюдис“, извоювал независимостта на
Литва, печели с явно мнозинство проведените през 1990 г. първи
свободни парламентарни избори, противопоставяйки се на
съветската власт. Още същата пролет Литва се провъзгласява за
независима с дрържавен глава лидера на „Саюдис“ Витаутас
Ландсбергис. Литва попада под икономическото ембарго на
Съветския съюз и става обект на нападение от съветските войски.
Едва след неуспешния опит за държавен преврат в Москва през
1991 г. независимостта на Литва получава международно
признание.
Тези избори полагат основите на демократично развитие в
страната. Първите свободни избори след обявяване не
независимостта на републиката се провеждат на 25 октомври и 15
ноември 1992 г. съгласно избирателния закон, който въвежда
смесена избирателна система, приет през юли 1992 г. Съгласно
този закон от 141 места, 70 места се разпределят чрез гласуване по
избирателни списъци с пропорционално разпределение на местата
на национално ниво, а 71 се избират по мажоритарна система с два
тура. Изчисленията са на базата на прост коефициент, като
страната формира само един избирателен район. Наложена e
избирателна бариера от 4% на партиите при разпределението на
местата с изключение на тези, които представляват националните
малцинства, за които прагът е 2%.
Дебатът за избирателния закон в Литва се оказва доста
напрегнат. Всяка партия се стреми да прокара закон, чрез който да
постигне по-високи изборни резултати. Дясното крило на
„Саюдис“, извоювало независимостта на Републиката, се стреми
да прокара чисто единно мандатна областна система, в която
представителите се определят чрез мажоритарен начин. Бившата
комунистическа партия, преименувана в Демократическа партия
на труда, заедно с няколко новосформирани малки партии
пледират за пропорционалната система. Те се опасяват, че
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набирайки популярност, техният опонент „Саюдис“ ще спечели
мнозинство и се надяват, че именно пропорционалната система ще
им осигури победа в изборите. В резултат договорената между
двете партии формула за смесена система представлява един вид
компромис между тях.
Резултатите от проведените избори обаче показват, че
мажоритарната система води до повече на брой партии в
парламента. Четири по-малки партии, които не печелят по
пропорционалната система, успяват да спечелят места в
парламента по мажоритарната система. Противно на очакванията,
„Саюдис“ печели повече места в парламента по пропорционалната
система. Демократичната партия на труда пък печели повече места
в парламента по мажоритарната система, отколкото са очаквали.
2.2. Смесената избирателна система на Литва
Литва е парламентарна република с ръководител на
правителството министър-председател и държавен глава –
президент, който назначава министър-председателя. Най-висшият
законодателен орган на Република Литва е Сеймът. В него се
избират 141 представители, избирани за срок от четири години
чрез всеобщо, равно, пряко, тайно гласуване.
Председател на Сейма от 2016 г. е Викторас Пранцецкис,
първи заместник-председател – Рима Башене. Главен секретар на
Сейма е Дайва Раудониене от 2014 г. От всички 141 члена, 30 са
жени, а останалите 111 са мъже, или 21,28% са жени, останалите
79,72% са мъже. Най-младият член на Сейма е на 25 г., а найвъзрастният е на 76г, като най-голям брой членове – 63 са на
възраст между 51 и 60 години.
Парламентарните избори, проведени през октомври 2016 г.
обхващат цялата държава, проведени са в срок и са излъчени 141
народни представители. 1415 са регистрираните кандидати, от
които 973 мъже и 442 жени, представители на 14 партии,
включително
2
коалиции. От
регистрирани
2514657
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гласоподаватели, правото на вот са упражнили 1272734, което
представлява 50,61% изборна активност.
Литовският селско-земеделски съюз изненадващо печели 54
места в парламента, като получените резултати са благодарение на
бившия шеф на полицията Саулиус Сквернелис – ръководител на
предизборната кампания и председателят на партията и богат
бизнесмен Рамунас Кабаускис. Литовската социалдемократическа
партия, имаща най-много места в предишния парламент на тези
избори
завършва
на
трета
позиция,
след
Християндемократическата партия. В последствие Литовският
селско-земеделски съюз и Литовската социалдемократическа
партия подписват коалиционно споразумение.
Изборите през октомври 2016 г. са първите избори, които се
провеждат след приемането на еврото като официална валута на
страната. По време на предизборната кампания партиите
фокусират предизборната агитация върху проблемите, свързани с
икономическия растеж на страната, спирането на емиграцията и
повишаването на жизнения стандарт и минималните работни
заплати на гражданите. Тези проблеми са свързани с това, че
темпът на икономическия растеж е намалял наполовина през
последните 10 години, а за същия период населението е намаляло
от 3,3 на 2,9 млн. души.
В тези избори се използват нови граници за 71 избирателни
райони. Това е така, защото през октомври 2015 г.
Конституционният съд обявява тези райони за неконституционни.
И през декември 2015 г избирателната комисия променя границите
на избирателния район.
През 2016 г. в парламента влизат със свои представители 10
на брой партии, което представлява 71,43% от общия брой партии
включили се в предизборната надпревара.
След обявяването на независимостта в Република Литва се
провеждат парламентарни и президентски избори, а след
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приемането на държавата в Европейския съюз от 2004 г. се
провеждат и избори за представители в Европейския парламент.
Парламентарните избори се провеждат веднъж на четири
години. Избирателната активност за тези избори е около 50%. Найголяма активност – 75,2% са имали изборите през 1992 г.
Обяснението е с еуфорията, след обявяването на независимостта
на Републиката.
Президентските избори се провеждат веднъж на пет години.
За разлика от парламентарните, тук се наблюдава по-висока
изборна активност от порядъка на 4-5 пункта. Като най-голяма е
била активността при изборът на първия президент през 1993 г. –
78,6%.
Първите избори за представители в Европейския парламент
се провеждат през 2004 г. Избирателната активност за тези избори
е от порядъка на 47-53%. През 2009 г. се наблюдава рязък спад в
избирателната активност, който е 23%. Това се дължи на
политическата и икономическа криза, която е обхванала почти
цяла Европа и в частност Република Литва.
Държавата бързо успява да излезе от кризата благодарение
на експорта, който формира близо две трети от добавената
стойност в страната. Развитието е стимулирано и от вътрешното
потребление, което отбелязва растеж от близо 5,5% за годината.
Така Литва става най-бързо развиващата се икономика в
Европейския съюз след Естония.
3. Естония
3.1. Пътят към независимостта на Естония
Модернизацията в Естония поставя своето начало при
първия независим период на страната между 1918 г. и 1940 г. През
този период страната придобива опит в изграждане на демокрация
и развива пазарна икономика, но в последствие се свързва също
така с доброволния преход обратно към авторитарен режим след
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демокрацията. Този първи независим период е последван от почти
50 години съветска окупация, което оказва както силно културно,
така и демографско влияние върху страната.
Разпадането на СССР след падането на комунизма в
началото на 90-те години на ХХ в. връща независимостта на
няколко държави, които се назовават под общия етикет „бивши
съветски републики“, като Естония е една от тях. Тя успява да
извоюва своята независимост на 20 август 1991 г. Преходът тогава
е бърз и радикален. Избирайки либерални икономически реформи
и решени да осигурят своята политическа независимост, Естония,
заедно с Латвия и Литва, оказват голямо влияние върху
реформирането на Съветския съюз, като насърчават и други
републики да тръгнат към пътя на модернизация и независимост.
Естония успява да се отърве от окупатора, но губи близо
една трета от населението си поради принудително масово
изселване на хора. Икономическото и състояние в началото на 90те години се свързва главно с бедност, изолация от външния
демократичен свят, икономическа зависимост от Русия, липса на
идентичност на европейската карта.
Само четиринадесет години по-късно обаче Естония се радва
на изключителен интерес от страна на инвеститори и бизнесмени,
а за страната се смята, че е сред водещите икономически сили в
ЕС. За бъдещия просперитет на страната и по-нататъшното и
развитие, важна роля оказва членството в редица западни
организации като Европейския съюз и НАТО, които са основните
мотиватори за предприемането на решителните социални,
политически и икономически реформи през 1993 г. по
Копенхагенските критерии. Естония може да се приеме, като найбързо развиващата се страна сред своите съседи в Прибалтика, тъй
като успя да се присъедини към Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие през 2010 г. и влезе в еврозоната на
01.01.2011 г.
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3.2. Политическо развитие
Нека разгледаме политическата конюнктура на Естония в
периода преди извоюването на независимостта. През годините, до
1989 г. в страната се създават нови партии, а напрежението, между
естонците от една страна и руснаците от друга, непрекъснато
нараства. Напрежението се усеща не само във вътрешността на
страната, но и извън нея, като обхваща СССР и въпроса с
естонската независимост. Отправната точка на анализа на
естонската избирателна система е първият избирателен закон,
приет през 1989 г. от Върховния съвет – първият свободно избран
парламент по време на съветската ера, назначен след Декларацията
за правото на суверенитет на Републиката от 16 ноември 1988 г. С
този закон се въвежда пропорционална избирателна система с
единичен прехвърляем глас. Новият изборен закон през 1992 г.
въвежда същата система. Следващият изборен закон, приет през
1992 г. въвежда пропорционална избирателна система с отворена
листа на три нива в многомандатни избирателни райони. В
последствие, този закон претърпява някой промени, но в голяма
степен оства в сила и днес.
След разпадането на Съветския съюз, на 20 август 1991 г. е
прието решението за националната независимост на Естония. Едно
от първите действия, които предприема страната е да възстанови
дипломатическите връзки с други държави, както и да се проведе
Конституционно събрание за изготвяне на конституция. Взето е
решение Република Естония да бъде възстановена като
парламентарна демокрация въз основа на Конституцията, приета
през юни 1992 г.
Законодателната власт се състои от Еднокамарен парламент,
наречен Рийгикогу (Народно събрание), състоящ се от 101
депутати. Изборите са универсални, единни и преки и се
провеждат на всеки 4 години, като изборната бариера е 5%. През
2010 г. паралелно с традиционното гласуване е въведена и
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електронна форма, по която глосоподавателите могат да подадат
своя вот, но за нея ще стане на въпрос малко по-късно в това
изследване. В изборите за парламент могат да участват всички
граждани на Република Естония, навършили 18 години, а кандидат
може да бъде гражданин, навършил 21 години. Членовете на
парламеннта нямат право да бъдат назначавани на работа в
каквато и да е друга правителствена или неправителствена
организация. Те се ползват с имунитет, но подлеждат на
наказателна отговорнoст по препоръка на канцлер на правото и със
съгласието на мнозинството депутати от Рийгикогу (Народното
събрание).
Законодателният процес се основава на гласуване с
обикновено мнозинство в народното събрание след три четения.
Законодателните актове, получили подкрепа биват представени на
президента на Републиката за одобрение, който от своя страна
може да използва правото си на вето, с което да върне проекта на
закона обратно за преразглеждане в парламента. Ако парламентът
не вземе предвид ветото, поставено от президента и не въведе
промени в законовия проект, президентът може да се обърне към
Върховния съд като обяви, че посоченият закон е
противоконституционен. Тази система цели да гарантира баланса
на силите и съгласуваност с Конституцията по отношения на всеки
правен акт.
В изборния процес участие могат да вземат само тези, които
имат естонско гражданство, когато става на въпрос за
парламентарните избори, докато в избора на местната управа,
както и в изборите за Европейски парламент, участие могат да
вземат всички, които имат постоянен адрес в страната.
3.3. Електронно гласуване
Населението на Естония е 1 306 366 души (отчетени на 25
април 2017 г.), а регистрираните избиратели са 899 793 души (2
март 2015 г.). Изборният процес се управлява от Национален
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избирателен комитет. Членовете на Рийгикогу се избират по
система за пропорционално представителство с отворени листи.
Прилага се както традиционното ръчно гласуване, така и такова по
интернет.
При ръчното гласуване гласоподавателите получават
бюлетина и два плика. Те попълват бюлетината и я поставят в
плик. След това те слагат плика в друг външен плик, върху който е
написана информация за гласоподавателя. След това пликът се
предава в избирателния район на гласоподавателя. След като бъде
потвърдена допустимостта на избирателя, външният плик се
отваря и вътрешният плик се пуска в урна. Тази система гарантира
тайната на гласуването, както и предотвратява гласуването повече
от веднъж.
Гласуването по интернет е въведено за първи път на
местните избори през 2005 г. като страната е първата в света,
въвела този вид гласуване на национални избори, когато над 9 000
гласоподаватели (около 2% от всички избиратели) са гласували по
този метод. По-късно гласуването по интернет е използвано и на
парламентарни избори и на избори за Европейски парламент. До
момента интернет гласуването е прилагано общо 8 пъти на избори
в страната.
По отношение на броя и дела на гласувалите онлайн, на
парламентарните избори през 2007 г. около 30 000
гласоподаватели са използвали този метод на гласуване (броят
съответства на 5% от избирателите). На изборите за Европейски
парламент през 2009 г. броят на интернет гласуващите почти се
удвоява - повече от 58 000 гласоподаватели използват този метод
(това са около 15% от избирателите). На местните избори,
проведени на 18 октомври 2009 г., когато интернет гласуването е
използвано за четвърти път, чрез него са гласували вече близо
104 000 души (около 16% от гласувалите). 140 846 избирателите са
използвали този метод на гласуване на парламентарните избори
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през 2011 г., 133 000 са му се доверили на местните избори през
2013 г. (около 22% от гласувалите). На изборите за Европейски
парламент през 2014 г. над 103 000 или общо 31% от всички
избиратели са дали своя вот по интернет.
Интернет гласуването трябва да съблюдава всички
нормативни актове, касаещи изборите, да следва всички
избирателни принципи и да бъде поне толкова сигурно, колкото и
традиционното гласуване с хартиени бюлетини. Следователно,
интернет гласуването трябва да следва общи правила, да бъде
тайно, само лицата имащи право да гласуват да могат да го
упражнят, всеки избирател да притежава само един глас, а
гласувалият да не може да докаже пред трети лица за кого е дал
гласа си.
Основната разлика между интернет гласуването и
гласуването с хартиена бюлетина е, че избирателят може да
гласува многократно по електронен път, като се зачита само
последното му гласуване. Това е мярка срещу оказването на
принуда върху избирателя, който може да гласува отново след
като се освободи от принудата, което е мярка за обезсилване на
гласуването, извършено под натиск.
Ако гласуването в избирателните секции се осъществява
паралелно с онлайн гласуването е възможно гласоподавателят
гласува и по двата начина. В този случай се отчита само
гласуването на хартиен носител и всички други негови гласове,
подадени по интернет се анулират. Този принцип също защитава
избирателите от принуда.
4. Латвия
Латвия е третата страна от Прибалтика, чието развитие в
отношение на политическата система ще разгледаме в рамките на
това проучване. Подобно на Литва и Естония, Латвия също попада
под влиянието на Съветския съюз през втората половина на 19 в.,
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но след неуспешния августовски преврат в Москва през 1991 г.,
Латвия обявява своята независимост. Година по-късно, през
октомври 1992 г. приема нов закон, установяващ избирателна
система, който до голяма степен остава валиден и до днес.
Латвия има парламентарна система с пряко избран
законодателен орган и изпълнителна власт, която произтича от
законодателната и носи отговорност пред нея. В центъра на
политическата система на страната стои парламентът, наречен
Сейма. Той се избира пряко от гражданите за срок от четири
години. Сейма е еднокамарен законодателен орган, състоящ се от
100 членове, които се избират чрез пропорционалната избирателна
система. Президентът се назначава от Парламента за срок от
четири години. Кабинетът на министрите трябва да бъде одобрен
от Сейма, но кандидатите за министър-председател или президент,
трябва да бъдат номинирани от настоящия президент, който
обикновено взема решение след консултации с Парламента. Едва
тогава следва да се предприеме парламентарно гласуване.
Парламентът в Латвия обикновено е съставен от между шест
до осем парламентарни групи, тъй като рядко някоя страна успява
да получи абсолютно мнозинство, което често води до
образуването на коалиционни правителства, много от които
краткотрайни. От обявяването на своята независимост през 1991 г.,
Латвия има 19 различни правителства.
Силно отличителната пропорционална избирателна система
в Латвия е заложена още в Конституцията от 1922 г. Уникалната
характеристика на Латвия се крие в системата за предпочитания,
която предлага на избирателите възможността да преценят всеки
от кандидатите в списъка на тяхната партия. Въпреки че нагледно
тази система би трябвало да отговаря максимално на
предпочитанията на избирателите, на практика качеството на
парламентарното представителство е под въпрос.
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Парламентарните избори се регулират предимно от
Конституцията, Закона за парламентарни избори, Закона за
предизборната кампания и Законът за централната избирателна
комисия. Провеждането на изборите се ръководи от Закона за
финансиране на политическите организации, Закона за
политическите
партии,
Законодателството,
регулиращо
административното и наказателното право, медиите както и
решенията на Централната избирателна комисия. Латвия взема
участие в споразуменията, полагащи основите за провеждане на
демократични избори.
Както вече споменахме, 100-членният парламент на Латвия
се избира за срок от четири години чрез пропорционална
избирателна система с отворени листи в пет многомандатни
избирателни
райони.
Избирателите
могат
да
изразят
предпочитанията си за кандидат, като добавят знак срещу името
му в бюлетината, или могат да отхвърлят такъв, като името бъде
зачертано. Избирателите могат да изразят подкрепата си, или да
отхвърлят колкото кандидати желаят в изборната бюлетина. Броят
на гласовете за всеки кандидат в списъка се изчислява от броя
положителни гласове, получени от списъка в този избирателен
район се извадят отрицателните гласове за съответния кандидат.
Кандидатите с най-голям брой гласове в списъка печелят местата,
разпределени към определения партиен списък.
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ДИНАМИКА В ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
В СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНИТЕ
ДАНИЕЛА ПАСТАРМАДЖИЕВА 95
ПУ „Паисий Хилендарски“
1. Обща характеристика
Страните от Балканите имат своите специфики, но общото
между тях е времето, в което имат възможност да утвърдят своите
демократични политически системи. След 1989 г. разглежданите
държави трябва в бърз порядък да осъществят институционална
промяна в множество сфери, сред които и изборното
законодателство. Наред с отделните балкански държави имат свои
национални специфики, които определят начина на протичане на
изборите, независимо от приетата избирателна система
(Стойковски, 2015). Невинаги първоначалното установяване на
правилата е най-удачното и поради посоченото през последните
тридесет години държавите от Балканите експериментират с
различни избирателни системи, макар че има и такива, които са
използвали единствено пропорционална система. Сред тях са
Словения, Косово, Черна гора и Босна и Херцеговина.
Целта е да се установи какви избирателни системи прилагат
понастоящем, каква е оценката за функционирането им, но найвече дали имат опит с прилагането на мажоритарна избирателна
система, който да можем да се отнесе и към българската реалност.
В настоящия параграф обект на дискусия са балканските
пост-тоталитарни държави, които членуват в ЕС, а именно
Румъния, Словения и Хърватия. И трите държави понастоящем
имат пропорционална избирателна система, като Румъния и
Гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева е преподавател в катедра
„Политически науки и национална сигурност“, daniela.pastarmadzhieva@uniplovdiv.bg
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Хърватия имат опит и с други разновидности. По отношение на
политическия режим Словения (Government of Slovenia, n.d.) и
Хърватия (Croatian Parliament, n.d.) са с парламентарен, а Румъния
е с полу-президентски режим (Roden, 2014). Парламентът на
Хърватия (Croatian Parliament, n.d.) е еднокамарен, а на Словения
(Government of Slovenia, n.d.) и Румъния (Chamber of Deputies of
the Parliament of Romania, n.d.) – двукамарен. (Таблица 1) В
настоящото изложение разглеждаме изборите за долната камара.
Таблица 1. Основни характеристики на политическите и
избирателните системи на балканските държави
Държава

Режим

Парламент

Избирателна система

Румъния
Словения
Хърватия

Полу-президентски
Парламентарен
Парламентарен

Двукамарен
Двукамарен
Еднокамарен

Пропорционална
Пропорционална
Пропорционална

Източник: Съставена от автора по данни на Интерпарламентарния съюз data.ipu.org

Обобщените данни показват сходствата между изследваните
държави и най-вече по отношение на избирателните системи,
които са пропорционални.
2. Динамика в изборното законодателство на Словения
2.1 Промени от 1989 г. насам
От 25 юни 1991 г. Словения става суверенна държава, като
на 23 декември през същата година е приета и конституцията на
страната. Словенската конституционна система също се основава
на т. нар. конституционен закон за прилагане на Основната
конституционна харта за суверенитета и независимостта на
Република Словения и конституционния закон за прилагане на
Конституцията на Република Словения. Процедурата за изменение
на Конституцията е много сложна. Всяко изменение трябва да
бъде подкрепено от поне две трети от всички депутати на
Народното събрание. Приетите конституционни изменения трябва
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да бъдат представени за окончателно одобрение от избирателите
на референдум ако поне 30 народни представители поискат това.
(National Assembly of the Republic of Slovenia, n.d.)
Приетата през 1991 г. конституция предвижда, че
избирателната система за формиране на законодателен орган ще се
определи със специален закон, който следва да бъде приет с
мнозинство от 2/3 от народните представители. (National Assembly
of the Republic of Slovenia, n.d.)
Законът за изборите за Народно събрание от 1992 г.
предвижда пропорционална избирателна система, като запазва
методите за разпределяне на мандатите на Хеър и Д‘Ондт. Броят
на избирателните райони се намалява до 8, като всеки от тях
излъчва по равен брой депутати, а именно 11. По един мандат е
резервиран за хърватското и италианското малцинство в страната.
Следва да се отбележи, че тези мандати се запълват посредством
мажоритарна система в два тура. Посоченото обаче не прави
системата смесена, защото прилагането на мажоритарния вот
представлява изключение. Гласуването отново е преференциално,
като партиите могат да запълнят до 50% от получените мандати с
кандидати
съобразно
първоначалната
подредба
на
листите.(Hardman, n.d.)
През 1996 г. се провежда референдум за въвеждане на
мажоритарна избирателна система в два тура. Гражданите
подкрепят въвеждането ѝ и дори през 1998 г. конституционният
съд решава, че резултатите са валидни и Народното събрание
трябва да приеме законодателство в съответствие с желанието на
електората. Народното събрание обаче се противопоставя на това
решение. До 2000 г. избирателната система си остава
пропорционална, като методите Хеър и Д‘Ондт остават в сила.
(Hardman, n.d.)
През 2000 г. парламентът прокарва конституционна
поправка, която определя, че избирателната система на страната е
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пропорционална. Всъщност включването на типът избирателната
система в Конституцията представлява превенция за нейната
бъдеща промяна. В тази ситуация при евентуален референдум ще
се изисква по-голямата част от електората да гласува. Одобрението
на изменение на Конституцията от Парламента изисква
мнозинство от две трети. (Hardman, n.d.) Сред изследваните
държави Словения е единствената, която не е използвала
мажоритарна избирателна система.
2.2 Текуща избирателна система
Парламентът на Словения се състои от деветдесет депутати,
които се избират чрез всеобщо, равно, пряко и тайно гласуване. По
един мандат е запазен за италианската и унгарската национална
общност. Конституцията предвижда, че избирателната система се
регулира от закон, приет от Народното събрание с мнозинство от
две трети от всички депутати. Както вече посочихме всички
депутати, с изключение на депутатите от националните общности,
се избират посредством пропорционална избирателна система.
Изборната бариера за получаване на мандат е четири процента.
Освен това, избирателите имат решаващо влияние върху
разпределението на местата за кандидати посредством
преференциално гласуване. (National Assembly of the Republic of
Slovenia, n.d.)
Народното събрание се избира за четири години. Изборите
за Народно събрание се свикват от президента на републиката.
Съгласно конституционните текстове народните представители са
представители на всички хора и не са обвързани с никакви
инструкции. Посоченото означава, че в страната е конституционно
закрепен свободният мандат. Никой депутат от Народното
събрание не носи наказателна отговорност за изразено мнение или
глас, подаден на сесии на Народното събрание или неговите
работни органи. В този смисъл депутатите се ползват с имунитет
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за времето на своя мандат. (National Assembly of the Republic of
Slovenia, n.d.)
Местата се разпределят между партиите, преминали
изборната бариера на два етапа: първо, в избирателния район
мандатите се разпределят посредством квота на Друп, а след това
на национално посредством метода на Д‘Ондт. Особеното е, че се
предвижда по един мандат за представители на италианското и
унгарското малцинства в Словения (State Election Commission of
Slovenia, 2019).
Изборният процес в Словения получава висока оценка през
2019 г., както от Freedom House (Freedom House, 2020a) (12 точки
от максимум 12), така и от EIU Democracy Index (The Economist
Intelligence Unit Limited, 2020) (9,58 от максимум 10). Според
ОССЕ предсрочните парламентарни избори в Словения през 2018
са администрирани по ефективен и професионален начин от
четири нива избирателни комисии. Налице е високо ниво на
доверие сред всички заинтересовани страни. Като положителна е
отчетена възможността за различни начини на гласуване
(предварително, по пощата и мобилно), включително с грижа за
избиратели с увреждания. Обръща се внимание върху
възможността множество партии да участват в изборното
състезания, като представят своите идеи. Организацията обаче
отправя препоръки във връзка с кампанията, по време на която има
дезинформация, случаи на негативна кампания, нетолерантна
реторика и реч на омразата. Отчита се осигуряването на
представителство на хърватското и италианското малцинство, но
като слабост се отчита липсата на квота за ромското малцинство,
чиито представители дори не са част от листите на партиите.
Основните препоръки на ОССЕ са свързани с езика на кампаниите,
финансово осигуряване на кампаниите по медиите, гражданско
образование за повишаване на избирателната активност,
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ефективно разглеждане на гражданските жалби, както
процедурата по ревизия на изборния резултат. (OSCE, 2018)

и

3. Динамика в изборното законодателство на Хърватия
3.1 Промени от 1989 г. насам
След падането на Берлинската стена, през декември 1990 г. в
Хърватия е обнародвана новата демократична конституция на
страната. Съгласно нея парламентът се състои от две камари камарата на депутатите, която има законодателната власт и
камарата на окръзите със съвещателна роля и право отлагателно
вето. След приемането на конституционни изменения през 2000 г.,
които променят полупрезидентската система в парламентарна
система, парламентът придоби нова, по-важна роля в
политическата система на Хърватия. С новите промени
хърватският парламент стана еднокамарен. (Croatian Parliament,
n.d.)
Изборният закон в Хърватия от 1990 г. установява
мажоритарна избирателна система в два тура. Гласуването е в
едномандатни избирателни райони. Ако на първия тур никой
кандидат не получи абсолютно мнозинство, след две седмици се
провежда втори тур между двамата кандидати с най-висок
резултат. Скоро след това обаче изборните правила са променени
и на изборите за законодателен орган през 1992 г. вече се използва
смесена компенсаторна избирателна система. При нея от 64
едномандатни избирателни района се излъчват мажоритарно
избраните кандидати. Четири от тези мандати са от райони,
представляващи етнически малцинства. Пропорционалният вот
излъчва 60 депутати, които се избират от един многомандатен
избирателен район, представляващ цялата държава. Системата за
избор е пропорционална със затворена листа. За изчисляване на
резултата се използва методът на Д‘Ондт, макар че не е изрично

161

посочено, че е той. Тъй като системата е компенсаторна
парламентът може да има повече от 124 мандата. (Wall, n.d.)
С нов изборен закон от 1999 г. е въведена изцяло
пропорционална система със затворена листа. Депутатите се
избират от 10 многомандатни избирателни района с по 14 мандата,
един район за живеещите в чужбина (6 мандата) и 5 мандата за
малцинствата. Предвидена е 5% изборна бариера за получаване на
място в законодателния орган. Запазва се методът на Д‘Ондт за
изчисляване на изборния резултат .С промени, направени през
2003 г. се увеличава броят на запазени мандати за малцинства на 8.
От тях сръбското малцинство получава най-много – 3 мандата.
(Wall, n.d.)
3.2 Текуща избирателна система
Хърватската избирателна система не е претърпяла
съществени промени от 2003 г. насам. Хърватският парламент се
състои основно от 140 депутати, които се избират от 10 равни
многомандатни избирателни района. В тази бройка не са включени
представителите на националните малцинства и на хърватската
диаспора извън територията на страната. Мандатът на народните
представители е четири години.. Депутатите се избират чрез
пропорционална избирателна система с отворена листа, т.е. има
възможност за преференциално гласуване, като прагът е 10%. За
разпределяне на мандатите се използва методът на Д‘Ондт.
Изборната бариера за получаване на място в законодателния орган
е 5%. (OSCE Legislationline, n.d.)
Изборният процес в Хърватия получава висока оценка през
2019 г., както от Freedom House (Freedom House, 2020b) (12 точки
от максимум 12), така и от EIU Democracy Index (The Economist
Intelligence Unit Limited, 2020) (9,17 от максимум 10). Според
ОССЕ последните парламентарни избори в Хърватия, проведени
на 5 юли 2020 г. осигуряват възможността за конкуренция и
плурализъм. На избирателите е предоставена информация за
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широк кръг от кандидати и техните платформи. Обръщат
внимание и върху бързите решения, взети по повод пандемията от
COVID-19 и осигуряването на възможност на заразените и
карантинираните лица да гласуват. Препоръките на ОССЕ са
свързани с консолидация и хармонизация на законодателството и в
тази връзка създаването на единен избирателен кодекс;
осигуряване балансирано представяне на мъже и жени; да се
декриминализират обидата и клеветата, като се прецени тежестта
на деянието; по-ясно определяне на правомощията на
институциите, ангажирани с изборния процес. (OSCE, 2020).
4. Динамика в изборното законодателство на Румъния
4.1 Промени от 1989 г. насам
През 1992 г. e прието изборно законодателство, като се
предвижда използването на пропорционална избирателна система
със затворена листа. Методите, които се използват за
разпределение на мандатите са квотата на Хеър и методът на
Д‘Ондт. През 1992 г. в румънската система са въведени
избирателни прагове от 3% за партия и допълнителен 1% за всяка
допълнителна партия при коалициите, но не повече от с таван от
8% праг. През 2000 г. праговете са увеличени съответно на 5% и 810%. (Renwick & Hardman, n.d.)
През 2007 г. тогавашният румънски президент Траян
Бъсеску инициира провеждането референдум за промяна на
избирателната система. Предложена е мажоритарна избирателна
система в два тура в едномандатни избирателни райони.
Референдумът се провежда на 25 ноември 2007 г. и 81,4% от
гласувалите подкрепят предложението, но недостатъчната
избирателна активност не дава възможност той да стане
задължителен. През 2008 г. избирателната система наистина е
променена, като се приема двустепенна система, която съчетава

163

мажоритарен избор с пропорционално разпределение по метода на
Д‘Ондт. (Renwick & Hardman, n.d.)
През 2015 г. изборното законодателство в Румъния отново е
променено. Долната камара на парламента се състои от 308
народни представители, избирани от 43 многомандатни
избирателни райони чрез пропорционална избирателна система.
Изборната бариера за партии е 5%, а за коалиции варира в
зависимост от броя на включените партии (Deloy, 2016).
4.2 Текуща избирателна система
Понастоящем камарата на депутатите се избира чрез
всеобщо, равно, пряко, тайно и свободно избирателно право, чрез
пропорционална избирателна система със затворена листа.
Съгласно изборното законодателство се избира по един депутат на
73 хиляди жители. (Portal Legislativ, n.d.) Посочената
формулировка обуславя непостоянният брой на места в
законодателния орган, като те са около 330. Настоящият
парламент, избран на 6 декември 2020, се състои3 от 229 депутати.
(Chamber of Deputies of the Parliament of Romania, n.d.) Броят на
жителите, който трябва да се вземе предвид, е според населението
по местоживеене, отчетено от Националния статистически
институт Румъния към 1 януари на годината, предхождаща
годината, в която се провеждат изборите. Следва да се има
предвид, че броят на мандатите от избирателен район не може да е
по-малък от 4. Изборният праг за политически партии е 5%, а за
коалиции 5% плюс 3% за втората партия и по още 1% за
следващите, но не повече от 10%. (Portal Legislativ, n.d.)
Изборният процес в Румъния получава висока оценка през
2019 г., както от Freedom House (Freedom House, 2020c) (12 точки
от максимум 12), така и от EIU Democracy Index (The Economist
Intelligence Unit Limited, 2020) (9,17 от максимум 10).
Предварителният доклад на ОССЕ за проведените парламентарни
избори в Румъния на 6 декември 2020 показва, че страната се е
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справила добре с организацията им, въпреки провеждането им в
условията на пандемията от COVID-19. Отчетено е наличието на
добра правна рамка, но все пак се обръща внимание, че
множеството направени изменения засяга нейното качество и
допринася за правна несигурност. Макар изборната конкуренция и
свободите да са спазени, ограниченията на свободата на движение
във връзка с COVID-19 водят до „анемична“ кампания. Прави
впечатление, че според наблюдателите новините, свързани с
изборите не са били достатъчни, което ограничава запознаването
на избирателите на различни политически платформи. И по
отношение на румънските избори се обръща внимание, че са
необходими допълнителни мерки за повече представителство на
двата пола. Като цяло гласуването протича спокойно и подредено.
(OSCE, 2020b)
Заключение
Реализираният анализ показва, че през последните тридесет
години и трите държави полагат усилия да адаптират
избирателните си системи към предпочитанията на гражданите, но
и с оглед националния контекст. И в трите държави има опити за
въвеждане на мажоритарен избор, като в Хърватия и Румъния
такъв действително се използва. Прави впечатления, че
словенският политически елит е най-краен в решението си да не
допуска мажоритарен избор, като включва пропорционална
система в конституцията на страната. Опитът на Хърватия минава
от мажоритарна за кратко, през смесена до пропорционална
система, като последната се прилага вече повече от двадесет
години. В опит да удовлетворят желанието на голяма част от
гражданите, румънските законодатели въвеждат хибриден вариант
на избирателна система, която е двустепенна с едномандатни и
многомандатни избирателни райони. От 2015 обаче и Румъния се
връща към пропорционалния избор.
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Посоченото показва, че макар да има динамика в изборното
законодателство,
балканските
пост-тоталитарни
държави
установяват посредством опита си, че най-подходяща за техния
контекст е пропорционална избирателна система, независимо дали
с отворена или затворена листа. Такъв резултат показва, че
решението на българския законодател за придържане към
пропорционалния вот е правилно и следва да бъде поддържане. Не
са необходими радикални промени в посока въвеждане на
мажоритарен избор.
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ДИНАМИКА В ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
НА БЪЛГАРИЯ
КАЛИН ТАЛИГАРОВ 96
студент, ПУ „Паисий Хилендарски“
1. Политическа система
Република България географски е разположена в
Югоизточна Европа. Тя заема 23% от Балканския полуостров. На
север и юг страната граници с други държави членки на
Европейския съюз, съответно Румъния и Гърция. Западната
граница на държавата е със Сърбия и Република Северна
Македония. На югоизток граница е Турция, а на изток - Черно
море. 97
България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и
Словения бяха поканени да започнат преговори за присъединяване
на срещата на върха в Прага през 2002 г. На 29 март 2004 г. те
официално станаха членове на Алианса, превръщайки това в найголямата вълна на разширяване в историята на НАТО. 98
По ред причини в наши дни съществуващата в България
избирателна система се приема със значително недоверие от
голяма част от българските граждани. Мнозина виждат в нея
причините за неудовлетворителното състояние на българската
политика. Неслучайно, на проведения през есента на 2016 година
референдум мнозинството от гласувалите се изказа за кардинална
избирателна
реформа
–
замяна
на
съществуващата
99
пропорционална система с мажоритарна. Ще разгледам органите
Калин Талигаров е студент в специалност „Политология“, випуск 2020,
kalin_taligarov@abv.bg
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на българската политическа система, и изборите като
демократичен процес.
Един от основните принципи на демокрацията, който e
инкорпориран и в Конституцията на Република България, е
принципът на народния суверенитет, който е изразен в правилото,
че цялата държавна власт произтича от народа и се осъществява от
него непосредствено (чрез форми на референдуми, общи събрания,
народни инициативи и пр.) и чрез избраните от него органи.
Никой, освен народа и чрез законоопределените механизми, не
може да присвоява и осъществява държавната власт.
Конституциите на съвременните демокрации създават норми,
гарантиращи съблюдаване на този принцип. Между тях са
разпоредби на норми за избирателното право на гражданите и за
участието им в референдуми и други действия, включително и
законодателни инициативи.100
2. Институции
Парламентът избира и освобождава правителствени
министри, включително министър-председателя, упражнява
контрол над правителството и санкционира разполагането на
войски в чужбина. Той е отговорен за влизането в сила на
законите, одобряването на бюджета.101
Президентът на България се избира пряко за 5-годишен
мандат с право на един преизбиране. Президентът служи като
държавен глава и главнокомандващ на въоръжените сили.
Президентът е ръководител на Консултативния съвет за
национална сигурност и макар да не е в състояние да инициира
законодателство, може да върне законопроект за допълнителен

100
101
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дебат. Парламентът може да отмени ветото на президента с
гласуване с обикновено мнозинство. 102
Премиерът е начело на Министерския съвет, който е
основният компонент на изпълнителната власт. В допълнение към
министър-председателя и вицепремиерите Съветът се състои от
министри, които ръководят различните агенции в правителството
и обикновено идват от партията на мнозинство / управляваща или
от партия-член на управляващата коалиция в парламента. Съветът
е отговорен за провеждането на държавна политика, управлението
на държавния бюджет и поддържането на законността и реда.
Съветът трябва да подаде оставка, ако Народното събрание
гласува недоверие към Съвета или министър-председателя. Начело
на държавата е президентът, който олицетворява единството на
нацията и представлява Република България в нейните
международни отношения. 103
Министерският съвет е изпълнителният държавен орган,
който ръководи вътрешната и външната политика на страната.
Правителството управлява изпълнението на държавния бюджет,
организира управлението на държавната собственост и одобрява
или отменя определени категории международни договори,
посочени в Конституцията. 104
3. Демократично развитие и граждански права
По време на демократичния процес се наблюдава плавен
трансфер на власт, укрепване на държавните институции и
консенсус между всички политически партии за насърчаване на
пазарната икономика и зачитане на правата на човека. 105
Политическите свободи са гарантирани в България от
конституцията и съответните закони. Българите се радват на
102
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свободата да изразяват себе си, да се събират и организират
(включително изрично политически), да държат религиозни
убеждения и да отправят петиции към правителството. Българите
имат ясно установени права да говорят свободно, да се събират и
да протестират. Свободата на изразяване е пострадала от
намаляващата независимост на традиционните медии, но е
засилена от възможностите, предоставяни от интернет.106
Българската конституция и законодателство осигуряват
цялостна рамка, гарантираща гражданските права и тяхната
защита. На практика правата като цяло се спазват от държавните
агенции, а гражданите имат право да прибягват до нарушения на
тези права. Българските граждани активно използват
административно-правосъдния процес, за да оспорват действията
на държавните агенции, а съдилищата редовно се изправят на
страната на ищците. Българските дела също редовно се разглеждат
в Европейския съд по правата на човека. 107
Най-честите и сериозни нарушения на правата са
прекомерната употреба на сила от страна на правителствените
органи, особено срещу ромите. Гражданите редовно съобщават за
неуспехи при разследване и защита на правата, свързани с някои
видове престъпления, особено престъпления срещу собствеността.
Продължителността на съдебните производства представлява
значителен проблем. Социологическите проучвания непрекъснато
регистрират много ниски нива на удовлетвореност на гражданите
от работата на правосъдната система, като най-сериозното
отрицателно схващане е, че законът не се прилага еднакво за
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всички граждани и че привилегированите хора могат да
ограничават правилата безнаказано. 108
С редица слаби места България попада в дъното на
международно ниво (ранг 36) по отношение на качеството на
демокрацията. Резултатът му по тази мярка е загубил 0,2 точки
спрямо 2014 г. Разпоредбата, която налага задължителното
гласуване, беше отменена от съдилищата. Въпреки ограниченията
за финансиране на партиите, фирмите често предоставят
извънзаконни вноски на страните в замяна на политическо
покровителство. Референдумите са все по-популярни, но са
задължителни само ако избирателната активност е висока. 109
Много частни медийни фирми са собственост на бизнес
групи с държавни договори. По-специално притежанието на
печатни медии е силно концентрирано и непрозрачно. Усилията за
ратифициране на Истанбулската конвенция за предотвратяване на
насилието над жени се провалиха, като публичният дебат показа
недоверие към усилията на държавата за укрепване на правата на
жените и сексуалните малцинства. 110
Прекомерната употреба на сила от органите на реда, особено
срещу ромите, е сериозен проблем. Ромското малцинство е силно
маргинализирано, а общественият дискурс става все поксенофобски. Правната сигурност е подкопана от непредвидимите
изпълнителни действия. Независимостта на съдебната власт се
подобрява, но възникват въпроси относно ефективността на новата
агенция за борба с корупцията. 111
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4. Търговия и икономика112
България претърпя значителна трансформация през
последните три десетилетия. Тя се е променила от силно
централизирана, планова икономика в отворена, пазарно базирана
икономика с горен и среден доход, здраво закрепена в
Европейския съюз (ЕС). В първоначалния си преход страната
премина
през
десетилетие
на
бавно
икономическо
преструктуриране и растеж, висока задлъжнялост и загуба на
спестявания. Напредването на структурните реформи, които
започват в края на 90-те години, въвеждането на валутен борд и
очакванията за присъединяването към ЕС, отключи десетилетие на
изключително висок икономически растеж и подобрен жизнен
стандарт. Днес България е изправена пред двете взаимосвързани
предизвикателства за повишаване на производителността и
справяне с бързите демографски промени в страната. По-високият
растеж на производителността е от решаващо значение за
ускоряване на конвергенцията, тъй като доходът на глава от
населението в България все още е най-ниският в ЕС.
Производителността ще трябва да расте с най-малко 4 процента
годишно през следващите 25 години, ако България иска да
достигне средните нива на доходи в ЕС и да увеличи общия
просперитет.
Икономиката на България трябва да нарасне с три процента
през 2020 г., според последния доклад на Световната банка за
глобални икономически перспективи, публикуван на 9 януари.
Тази цифра е под прогнозата за растеж от 3,6% за икономическия
растеж на България през 2019 г., а също и под прогнозата за
растеж от 3,4 на сто за 2020 г. за подрегиона на Централна Европа
на Световната банка, който включва България. В бъдеще растежът
в Централна Европа се очаква да се забави до 3,1% през 2021 г. и
112
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три на сто през 2022 г., съобщи Световната банка. Прогнозата му
за България за 2021 и 2022 г. беше за 3.1% ръст.
5. Избирателна система
Всеки изборен процес включва няколко основни етапа:
(1) Регистрация на кандидатите за изборната надпревара
(партии, коалиции и независими кандидати;
(2) Предизборна кампания;
(3) Провеждане на изборите;
(4) Отчитане и отброяване на резултата.
Всеки етап от изборите трябва да протича по правила, които
са ясни и проверката за спазването им е лесна и достъпна. В
България изборите се регулират от Изборния кодекс, приет през
2014 г.
Изборите за народни представители се провеждат по
пропорционална изборна система с отворена листа, като се
използва квота на Хеър-Ниимайер. Провеждат се в многомандатни
изборни райони, като гласуването е или за партии и коалиции от
партии или за независими кандидати.113
В разпределението на мандатите на национално ниво
участват партиите и коалициите от партии, получили не по-малко
от четири на сто от действителните гласове в страната и извън
страната, както и независимите кандидати, получили действителни
гласове не по- малко от районната избирателна квота. 114
Изборите за президент и вицепрезидент на републиката се
произвеждат едновременно по мажоритарна изборна система с
национални кандидатски листи на партии и коалиции от партии и
инициативни комитети. Президентът и вицепрезидентът се
избират от една кандидатска листа. 115
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Изборите за членове на Европейския парламент от
Република България се провеждат по пропорционална изборна
система с национални кандидатски листи на партии и коалиции от
партии или инициативни комитети. Право на участие при
разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и
независимите кандидати, получили действителни гласове не помалко от националната избирателна квота 116
Изборите за общински съветници се произвеждат по
пропорционална изборна система с регистрирани в многомандатни
изборни райони кандидатски листи на партии и коалиции или
инициативни комитети. При гласуване за кандидатска листа на
партия или коалиция избирателят може да отбележи едно
предпочитание (преференция) за кандидат в кандидатската листа
за общински съветници, като по този начин изрази своето
предпочитание (преференция) относно реда на подреждане на
кандидатите от кандидатската листа, за която гласува. В
разпределението на мандатите участват партиите, коалициите и
независимите кандидати, получили действителни гласове не помалко от общинската избирателна квота. 117
Разпределението на мандатите по кандидатски листи се
извършва съгласно методиката в Приложение № 5 от Изборния
кодекс.
Заключение
Стабилността на дадена политическа система зависи до
голяма степен на политически и икономически фактори,
оформящи сложна мрежа от неизвестни и известни компоненти:
глад, бедност, война, държавно мислене и стратегия. Тези
компоненти оформят гражданското общество, политическа класа,
продукт който е каква идеология си е избрало даденото общество.
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От анализа ми до тук стигнах до извода, че Българската
изборна система е добре представена, но няма политически
консенсус за важни за страната ни приоритети в днешния
динамичен и глобален свят. Трябва да загърбим противоречията и
да мислим за младите и за народа си.
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ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСВА
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НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
ОТ ЮЖНА ЕВРОПА
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ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И ИКОНОМИЧЕСКОТО
РАЗВИТИЕ В ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ:
ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ ИЛИ ОТДЕЛНО
ФУНКЦИОНИРАЩИ?
АНТОНИЯ ГОСПОДИНОВА 118
студент, ПУ „Паисий Хилендарски“
Увод
Съществуват много различни мнения по отношение на
връзката между политиката и икономиката. Редица автори са
твърдо против хипотезата, че са взаимно свързани, и категорично
се застъпват за идеята, че те са отделно функциониращи звена в
държавата и не бива да се свързват по какъвто и да е начин
(Джеймс Гуортни, Ричард Страуп, Робърт Лоусън, Уолтър Блок)
(Gwartney et al, 2012) Милтън Фридман (1962г.) от своя страна
защитава тезата, че икономиката и политиката са изключително
тясно свързани и е грешка да се разграничават. Също така, той се
застъпва за мнението, че освен тясно свързани, е дори невъзможно
да съществуват поотделно (Friedman, 2002). Идеята на Фридман е
застъпена и в настоящото изследване, но по отношение на
специфичен елемент на политическата система, а именно
избирателната система.
Преди обаче да пристъпим към конкретното, ще дадем
отговор на въпроса всъщност защо ни е необходимо да изследваме
чужди държави и защо е важно да следим тяхното развитие. В
действителност причините са много и това дава възможност да
формулираме ясно отговора му. Живеем в свят, който е
изключително комплексен и изпълнен с множество стратегически
отношения. Реалността днес, е че съществуването на една държава
118 Антония Господинова е студент в магистърска програма „Управление
на човешките ресурси“, випуск 2021, antoniyapetkova@abv.bg
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без да има отношения с останалите е невъзможен процес. Всички
държави си взаимодействат помежду си, като си сътрудничат
и/или си помагат в различните кризисни моменти. На тази основа
се създават и съюзите между страните, които от своя страна
гарантират мира на международната сцена. В геополитически план
всички държави се нуждаят една от друга и степента на тези
нужди се определя от стратегическото им местоположение.
Именно то играе огромна роля за икономическото и
политическото развитие. Външната политика на всяка от
държавите е изградена на база вътрешните интереси на страната.
Всичко, което се случва на международната сцена се отразява ако
не на целия свят то поне на граничещите с нея държави. България,
както и още 26 държави, е страна членка на Европейския съюз.
Посоченото означава, че всичко, което се случи с някоя от
държавите в Съюза гарантира, че ще повлияе и на нас. Именно за
това е важно да познаваме политиките за страните. Чрез това
познание можем да дадем прогнози, които ще спомогнат за
своевременното предприемане на мерки по даден проблем.
В този смисъл основна изследователска цел на настоящото
изследване е да се установи дали политиката, и в частност
избирателната система, влияе на икономиката в държавите Италия,
Испания и Португалия. Основната изследователска хипотеза е, че
избирателните системи влияят върху функционирането на
икономиките на посочените държави, но това влияние е непряко и
частично.
За да се постигне целта е необходимо щателно да се разгледа
всяка една от изброените държави и да се установи каква е
политическата и икономическата атмосфера в тях. По-специално
акцентът е върху техните избирателни системи и дали те са в
основата на икономическото им развитие. След като е направен
този преглед са сравнени ситуациите в различните държави, за да
се установи дали се потвърждава първоначалната хипотеза. И в
двата случая ще получим знание, което от своя страна, ще
подпомогне бъдещи изследвания на тази тематика.
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Обект на изследване са трите държави, а именно Италия,
Испания и Португалия, а предмет са техните избирателните
системи и връзката с икономиките им.
В структурно отношение първо са представени
политическите режими на изследваните държави. Направен е
преглед на техните избирателни системи и идентифицирани от
други автори положителни страни и слабости. Обобщени са
изследвания, представящи динамиката на икономическото
развитие в съответните държави. В последната част са
дискутирани установените зависимости между избирателната
система и икономическото развитие.
1. Политическата и икономическата обстановка в
Италия
1.1. Исторически бележки
Днешна Италия е създадена на 17-ти март през 1861 г. от
крал Виктор Емануил II. Тази година се навършиха 159 години от
създаването й и през този период държавата преминава през
множество кризисни моменти. След края на Първата световна
война, Италия е превърната във фашистка страна, начело с Бенито
Мусолини. Тя става първата държава в света с изцяло фашистко
управление. Неговото ръководство носи на Италия единствено
хаус и разруха. Режимът на Мусолини приключва с края на
Втората световна война, когато в опита си да избяга е заловен и
разстрелян от италиански партизани (1945 г.). Последният крал на
Италия е Умберто II, който е управлявал едва четири месеца, след
което е обвинен заради връзки с фашисткия режим и е свален от
власт. Той, както и цялото кралско семейство, са изпратени в
изгнание в Кашкайш, Португалия без право на връщане в Италия
дори на наследниците му. Свалянето му от власт е извършено чрез
референдум и от тази дата до днес Италия е демократична
парламентарна
република
(юни
1948
г.)
(boqntodorov.wordpress.com; CIA, 2020a). Първата демократична
управляваща партия в Италия е партията на социалдемократите.
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Тя печели с пълно мнозинство на изборите през 1948 г.(Einaudi,
1948)
Днес Италия е държава, разделена на 20 региона, всеки от
които съдържа в себе си 110 провинции. В страната има наличие и
на автономни области, които са общо 5 на брой (Вале д’Аоста,
Сардиния, Сицилия, Трентино-Южен Тирол, Фриули-Венеция
Джулия). Причината за приемането на този статут се корени
главно във високото наличие на малцинствени групи по тези
региони, както и географски и културни различия. Всяка от
автономните области има свои парламенти и правителства и имат
правото да взима решения по местното си самоуправление.
(tuttitalia.it, 2019)
1.2. Държавно устройство
На база приетата конституция от 1948 г., Италия е
парламентарна република, което от своя страна подсказва, че
властта е съсредоточена в парламента, а президентът има
представителна функция и ограничени правомощия. Тези
правомощия обаче не са малко на брой. Той има правото да
помилва затворници, както и да подменя наказанията им, може да
разпуска регионалните президенти, да назначава до 5 сенатора, да
свиква и разпуска народното събрание и много други. В страната
той се избира от парламента и тук идва първата особеност за
политическата система на средиземноморската държава. В много
от страните, както и в България, президентът се избира от
електората, но в Италия нещата стоят по друг начин. Президентът
е държавен глава и се избира за срок от 7 години с право на едно
преизбиране. Както посочих по-горе, президентът на републиката
се избира от парламента на съвместно заседание. В него участват и
трима делегати, които гарантират, че малцинствата са
представени. За да бъде избран президент е необходимо
мнозинство от 2/3. Може да бъде избран всеки гражданин на
Италия, който е навършил 50 г. (Senato della Repubblica).
Сегашният президент на Италия е Серджо Матарела, който бива
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избран на 3 февруари 2015 г. Интересен факт за страната, е че тя
никога не е имала за президент жена, но за сметка на това жените
са добре представени в парламента, понеже не малка част от
сенаторите са именно жени. (Election Guide: Italian Republic)
Законодателната власт е в ръцете на двукамарен парламент.
Долната камара е камарата на депутатите, която се състои от 630
депутата. Горната се нарича сенат на републиката и в нея участват
321 члена. Двете камари имат равни правомощия. За да влезе в
сила даден закон той трябва да бъде одобрен и от двете. Камарата
на депутатите се избира пряко от електората, който се състои от
всички граждани, които имат навършени 18 г. Депутат може да
бъде всеки гражданин на Италия навършил 25 г. до деня на
изборите (чл. 56 от Конституцията на Италия). Изборите за
сенатори се извършват от всички граждани, навършили 25 г. до
деня на изборите. И отново се избира за срок от 5 г. Право на
кандидатиране за член на сената има всеки гражданин навършил
40 г. Членовете и на двете камари нямат право да бъдат
преизбирани, но бившите президенти на страната са сенатори по
право и участват в сената на републиката до живот, освен ако не се
откажат от това. (Senato della Repubblica)
Изпълнителната власт принадлежи на Министерски съвет.
Президентът съставя съвета на министрите, а останалите министри
се назначават по негово предложение. Всички министри преди да
встъпят в длъжност трябва да бъдат одобрени и от двете камари на
парламента. Министър-председателят се избира от партиите
влезли в правителството с най-много гласове (при липса на победа
с мнозинство), които трябва да сключат консенсус помежду си.
Подобно на президента, министерския съвет също има ограничени
функции (Senato della Repubblica). Настоящият министърпредседател на Италия е Джузепе Конте, който е избран през 2018
г. Той заема този пост благодарение на двете победителки на
изборите, а именно партиите „Лига“ (LEGA) и „Пет звезди“
(Movimento 5 Stelle) и също така е одобрен от президента Серджо
Матарела. На 20.08.2019 г. същият заяви, че ще подаде своята
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оставка, но до това така и не се стигна. Причината за това негово
намерение беше изказване от страна на лидера на партия „Лига“, в
което той съобщи, че правителството е в криза и не функционира
правилно. (Dnes.bg, 2019)
1.3. Избирателна система
Към днешна дата страната има нов изборен кодекс, който е
приет през 2017 г. и за пръв път използван на последните избори за
за законодателен орган през 2018 г. Всъщност страната винаги е
била със смесена избирателна система, тоест включва в себе си
както елементи на мажоритарния вот, така и на пропорционалния.
През годините са правени много промени в стремежа си да
усъвършенстват своята система. Последната поправка изключва
варианта за балотаж на изборите. Най-важният фактор, свързан с
правенето на избори в страните и по скоро последиците от тях, са
именно законите, по които се провеждат те и по-специално как се
разпределят гласовете на избирателите. В следващите редове са
описани новите правила в Италия с цел да се добие по-голяма
прозрачност и да спомогнат за по-доброто разбиране на
тънкостите в избирателната им система. (Chiaramonte &
D’Alimonte, 2018)
Камарата на депутатите се избира от 28 области и една,
определена извън границите на страната. Сенатът се избира от 20
окръга и отново един, определен за извън страната. По-специално
232 местата в Камарата на депутатите и 116 места в Сената се
разпределят чрез мажоритарната система с относително
мнозинство в един тур в едномандатни избирателни райони (firstpast-the-post). Останалите места (съответно 386 и 193) са
разпределени в многомандатни избирателни райони чрез
пропорционална система със затворена листа. Районът извън
страната дава 12 места в Камарата на депутатите и 6 в Сената, чрез
пропорционална система с отворена листа. Ако става дума за
коалиция (кандидат за камара на депутатите), то тя трябва да
получи десет на сто от валидните гласове и поне една от партиите
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в коалицията да е получила 3% от тях. Самостоятелните партии
трябва да получат три на сто от валидните гласове, за да получат
места в новото правителство. Важно е да се отбележи, че
коалиция, която не е получила десет на сто от гласовете, но някоя
от партиите в нея получи три на сто от гласовете, тя също
получава място в състава на парламента. (Chiaramonte &
D’Alimonte, 2018)
Относно избора на Сенат ситуацията е идентична с тази при
камарата на депутатите. Разликата е в минималния праг, който
трябва да прескочат кандидатите, а именно 20 на сто от валидните
гласове за един избирателен район. Във всеки избирателен списък
фигурират както имената на отделните кандидати, така и имената
на партии и коалиции. Електоратът има право да даде своя глас
както за дадена коалиция или отделна партия, така и за определена
личност. Ако бъде подкрепена личност, която е в коалиция,
гласовете се разпределят пропорционално на цялата коалиция.
(Chiaramonte & D’Alimonte, 2018)
1.4. Динамика в изборните резултати
Предстои бърз преглед на последните избори в страната, за
да разберем наклонностите на италианския народ. Дали са ляво,
дясно или центристки ориентирани? Дали борбата за власт е
между две големи партии, въпреки многопартийната система, или
повече имат шанс да се докоснат до управлението на страната?
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Източник: самостоятелна разработка по данни на Idea.int

Резултатът на фигура 1 може да се обобщи със сравнително
висока избирателна активност от около 80%. Въпреки това се
наблюдава лек спад до 2001 г. През 2006 г. избирателната
активност се покачва и именно тогава започва правителството на
Силвио Берлускони. След това отново се наблюдава спад, който
обаче не е никак плавен, както предходните години.
Избирателната активност спада с цели 13,21% в сравнение с 1994
г. и достига 72,93% на последните парламентарни избори през
2018 г.
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Фигура 2. Партиите-победителки на парламентарни
избори в Италия по идеологии от 1994 г. до 2018 г.
Източник: самостоятелна разработка по данни на Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali и Elections to the Italian Parliament

Важно е да се отбележи, че процентите, показани на Фигура
2, показват с колко процента е спечелила дадената политическа
партия на изборите за сенат в Италия. В посоченият период се
наблюдава преминаване от лявата към дясната идеология, като все
още не са достигнали до крайно дясно. Може да се каже, че след
1996г. Италия се придържа към центристката идеология, която
през последните години клони на дясно. При изборите за камарата
на депутатите положението с водещите парти е идентично с
минимални разлики в процентите от около 0,2%. Въпреки
многопартийната система в Италия в същия период се наблюдава
по скоро двуполюсен модел. От 1994 г. до 2018 г. първите две
партии са с приблизително малки разлики помежду си, докато
трета сила винаги е с много по-малко проценти. Например на
изборите от 1996 г. на върха са две партии, първата от които е
„L’Ulivo” (ляво-центристка партия), а втората „Polo per le Liberta”
(дясно-центристка партия). Първата печели изборите с 41,2% и
Polo per le Liberta я следва с 37,3%. Партията оглавяваща третото
място се нарича „ Lega Nord”(дясно ориентирана партия) и
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получила едва 10,4%. Тази тенденция важи за всички проведени
избори в страната, като партията на трето място взима все помалко проценти от гласовете на електората. През 2013 г. на
изборите за камара на депутатите първите три партии са „Pier Luigi
Bersani”, “Partito Democratio”, “Sinistra Ecologia Liberta”.
Съответно процентите с които се класират на първите месата са
29,6%, 25,4% и отново третата партия е едва с 3,2%.
През 2018 г. за пръв път резултатите са различни. Причините
са две. Едната е в новата избирателна система, понеже гласовете се
броят по различен начин, а втората е свързана със самите
кандидати. На последните избори на челните три места застават
две коалиции. Партиите в коалиция несъмнено имат по-голям
шанс за победа, понеже обединяват в себе си привържениците на
всички участващи партии. Изборите печели дясно-центристката
коалиция (LEGA, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA CON
GIORGIA MELONI, NOI CON L'ITALIA - UDC) с 37%. На второ
място се нарежда „Movimento 5 Stelle“ с 32,68%, а на трето- лявоцентристката коалиция (PARTITO DEMOCRATICO, +EUROPA,
ITALIA EUROPA INSIEME, CIVICA POPOLARE LORENZIN,
SVP-PATT) с 22,85% (Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, 2018). Тук процентите не са с толкова голяма разлика
между партиите на второ и трето място, за разлика от предходните
избори, когато партията на трето място не достигат 10%. Въпреки
това разликата между тях продължава да не е толкова близка.
Относно партиите на челните две места се наблюдава тенденция от
последните години, която ясно показва, че победителката е дясноцентристка партия, а на второ място остава ляво-центристка.
Понеже разликата в процентите, които печелят от
гласоподавателите е малка, мога за заключа, че италианското
общество е идеологически разделено. Този кливидж присъства в
много от страните и по-специално в страните, които са били до
скоро комунистически, дори фашистки. Това е така, понеже част
от населението изпитва носталгични чувства към „онова“ време.
Това е свързано с факта, че хората много често се връщат назад
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към годините на детството си и изпитват носталгия към него.
Обикновено възрастните хора смятат сегашното поколение за
невъзпитано, свързват времето с беззаконие и куп други неща. Бих
казала, че подобен кливидж на идеологическа основа се счита за
нормален в такива държави. Въпреки това разделение от
предходните години, на последните избори на второ място застава
„Movimento 5 Stelle“. Това е партия, основана от известен
италиански комик, който определя партията си като нещо съвсем
ново, нещо непознато до сега и именно поради тази причина не
може да се определи като някоя от познатите идеологии. На база
програмата на партията, все пак можем да определим партията
като центристка. Причината за успеха му на последните
парламентарни избори се корени в това, че партията се създава в
най-подходящото време. Хората губят доверието в старото
управление и се нуждаят от нещо ново. Въпреки, че не печели
достатъчно места, за да управлява тя, все пак влиза в парламента и
въздейства върху политическото управление на страната.
(Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 2018)
1.5 Икономическо развитие
За да проверя зависимостта между избирателната система и
икономическото развитие в Италия е необходимо да се обърне
внимание и на икономическата сфера, като периода, който ще
разгледам ще бъде след 2008 г.
Италия е европейска държава, която е част от т. нар.
средиземноморски регион. Разположена е на Апенинският
полуостров и притежава 7200 km от заобикалящите я води. Този
факт е предпоставка за хипотеза, че това е държава с добро
икономическо развитие. Държавите, които имат излаз на водни
басейни, са по-предразположени към развитие на отрасли като
риболов, туризъм, търговия и други. Тези отрасли допринасят за
развитието на икономиката в страната и я правят икономически
стабилна. Но дали този универсален модел е в сила и за Италия?
(CIA, 2020a).
191

Всъщност в посочения по-горе период (след 2008 г.), Европа
изпада в тежка икономическа криза, която засяга всички държави в
Съюза. Според междинен доклад на Европейския съюз от 2009 г.,
причините за допускането на икономическа криза са многобройни
и от различно естество. Някои от тях са глобалният дисбаланс,
влошен надзор върху паричната политика, различните интереси на
държавите членки, липса на механизми за действие при
извънредни ситуации, липса на устойчив модел на производство и
потребление с оглед на изменението на климата, загубата на
биологично разнообразие и изчерпването на природните ресурси.
Тези фактори допринасят за загубата на контрол върху
икономическото развитие и водят Съюза до изключително тежки
времена на криза. (Специална комисия по финансовата,
икономическа и социална криза, 2009)
Както всяка криза, така и икономическата носи със себе си
тежки последици за държавите. Италия също попада в този капан,
а управлението на Силвио Берлускони подсилва ефекта от
разрушителното събитие. Някои автори дори определят Италия
като център на кризата в Европа (Проф. Д-р Серап Дурусой,
Зейнеп Бейхан). Периода в средиземноморската държава се
характеризира с високо ниво на корупция, неефективно
правителство, безработица, миграция, висок държавен дълг, ниска
производителност и други. Много от предприятията в страната са
принудени да затворят врати. Това от своя страна увеличава
несъмнено, както производителността, така и безработицата.
(Lombardi & Amand, 2015; Morlino & Piana, 2014; Di Quirico, 2010)
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Таблица 1. Безработица в Италия от 2009 до 2018, %
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

МЪЖЕ

6,7

7,5

7,5

9,8

10,5

11,9

11,4

10,9

10,4

9,8

ЖЕНИ

9,2

9,6

9,6

11,8

13,1

13,8

12,7

12,8

12,4

11,8

ОБЩО

7,8

8,4

8,4

10,7

12,2

12,7

11,9

11,7

11,2

10,6

Източник: самостоятелна разработка по данни на Евростат

Данните от таблица 1 посочват, че безработицата в период
от четири години се покачва с почти 5%, като най-високото ниво
на безработица е регистрирано година след приключването на
кризата в Европа (2014 г.) по данни от Евростат. Тогава тя достига
до 12,7% и заема четвъртото място по безработица от страните
членки на ЕС. Дори след приключването на икономическата криза,
Италия не успява да намали безработицата в страната до нивото,
което е достигала преди нея. От 2014 г. до 2018 г. нивото спада
едва с около 2%. Високата безработица принуждава населението
на Италия да емигрира в търсене на по-добри условия.
Таблица 2. Общ брой жители, напуснали Италия
2008
80947

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

80597 78771 82461 106216 125735 136328 146955 157065 155110
Източник: самостоятелна разработка по данни на Евростат

С оглед данните от таблица 2, мога да посоча, че все повече
жители на Италия напускат страната. След 2010 г. техният брой се
увеличава драстично и тази тенденция не приключва с края на
икономическата криза, дори напротив. Населението продължава да
намалява и днес. Най-високият брой на емигрантите в Италия е
отчетен през 2017 г. (155110 хил.). Тази тенденция посочва, че
условията за живот в средиземноморската държава не се
подобряват с годините. Това несъмнено се дължи на
управленческите способности на избраните от електората
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политици. Факт, е че промяната и стабилизацията на страната след
криза, независимо в коя сфера, е дълъг и изпълнен с трудности
период. Въпреки това би следвало с годините да се забелязва лек
възход на общата обстановка в държавата, а на този етап няма
наличие на такъв.
Преди да преминем към останалите стойности, като брутен
вътрешен продукт, внос и износ, дълг и др., е важно да се
отбележи следното. Брутният вътрешен продукт (БВП) се
дефинира като общата стойност от всички стоки и услуги,
произведени в една държава, независимо дали са от национални
или чужди предприятия и фирми. Той е една от най-важните
стойности за една страна, понеже посочва каква е
производителността на дадената държава. В случая ще разгледаме
стойността на БВП на глава от населението, както и реалният му
растеж. Когато се посочва стойност на БВП на глава от
населението се има предвид средното количеството на стоките и
услугите, които се падат на един човек от населението на дадена
страна. Изчислява се като общата сума се раздели на броя на
населението по последно преброяване.
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Фигура 3. Стойности на БВП на глава от населението в
Италия
Източник: самостоятелна разработка по данни на Knoema
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След като направих това уточнение следва да приложа
споменатите две фигури, за да придобием по-ясна представа за
производителността на Италия.
От Фигура №3 и №4 можем да проследим развитието както
на стойностите на БВП за Италия, така и реалния му растеж. Найвисоката отчетена стойност (2008г.-2018г.) на БВП е регистрирана
през 2008г. (40689), а през 2018г. той достига до 34260. През този
период се наблюдава редуване на спад и покачване на
стойностите. Това най-добре се вижда на Фигура №4. Именно там
може да се забележи, че растежа на БВП е с изключително ниски
стойности, дори отрицателни през годините 2008г.,2009г.,2012г. и
2013г. Като най-големият спад е през 2009г. и достига -5,50%.
След 2014г. наблюдаваме плавно покачване, но към 2018 година те
отново тръгват в обратна посока.
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Фигура 4. Растеж на БВП в Италия
Източник: самостоятелна разработка по данни на Knoema

Преди да обобщя данните за цялостната обстановка ще
приложа и още няколко фигури, които ще спомогнат процеса.
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Фигура 5. Данни за инфлация в Италия, %
Източник: самостоятелна разработка по данни на Knoema

Под инфлация се разбира постоянно и цялостно покачване
на паричните цени, което означава постоянен спад в
покупателната способност на парите. Тоест с този термин се
обозначава тяхното обезценяване. През периода на финансовата
криза в Европа се наблюдават най-високите нива на инфлация.
През 2008 г. са регистрирани 3,50%. Година по-късно
обезценяването спада до 0,80%, но повишава своите стойности до
2012 г. Най-ниското ниво на инфлация е отчетено през 2016 г.
когато стойността е дори отрицателна, а именно -0,10%. Това,
което може да се отбележи до момента от показаните до тук
фигури е наличие на тенденция, която ясно посочва период на
нова криза в страната. След кратко стабилизиране на ситуацията,
през последните две години се наблюдава влошаване на всички
показатели. Данните на фигура 5 не правят изключение.
Инфлацията отново набира скорост от 2017 г. насам.
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Фигура 6. Държавен дълг на Италия като процент от БВП
Източник: самостоятелна разработка по данни на Евростат

Относно държавният дълг на Италия може да се каже
следното. От 2008 г. до 2014 г. виждаме покачване на дължимите
суми от 29,4%. Покачването на държавният дълг в този период е
най-драстично през 2009 г., когато дългът скача с 10,10% само за
една година. След 2014 г. започва много плавно снижаване на
дължимата сума с около 0,20% на година. И отново през 2018г.
виждаме покачване на дълга с около 1%.
Целенасочено изобразих данните за внос и износ на една
Фигура, понеже това ще позволи по-високо ниво на разбиране. От
Фигура 7 може лесно да се установят зависимостите между вноса
и износа на Италия. Тук тенденцията е в добра посока за разлика
от предходните фигури. През периода на криза се наблюдава повисок внос на стоки и услуги и следователно по-нисък износ на
такива. Разликите обаче, не са драстични и бих казала, че
държавата внася почти толкова стоки и услуги, колкото и изнася.
Това се е запазило и до днес.
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Фигура 7. Износ и внос на стоки и услуги като % от БВП в
Италия
Източник: самостоятелна разработка по данни на Евростат

През 2012 г. се наблюдава пресичане на кривите, което
означава, че стойностите придобиват обрат и страната започва да
изнася повече от колкото внася. Това говори за известно
стабилизиране в производствено отношение, макар и стойностите
да продължават да са близки. Износът на Италия е насочен
предимно към страните от Европейският съюз (ЕС), САЩ и
Швейцария. По данни от сайта на ЕС, най-високият дял на
изнесени стоки от Италия е към Германия (13%) и Франция (11%).
На трето място застава САЩ с 9% от износа на Италия, а по 5%
отиват за Швейцария, Испания и Обединеното кралство. Вносните
стоки и услуги отново идват предимно от страните в ЕС. Германия
изнася около 16% от стоките и услугите си за Италия, Франция
около 9%, а Нидерландия около 6%. Освен вноса от страните
членки на ЕС, Италия разчита и на САЩ и Китай по това
отношение, като дела на САЩ е 4%, а на Китай- 7%. (Европейски
съюз, Накратко за страните от ЕС: Италия)
Споменатите по-горе данни са основни в икономическото
развитие на всяка страна и отрицателните стойности биха
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говорили единствено за благоприятстващи условия за развитие на
нова финансова криза. По всичко личи, че Италия все още не се е
възстановила напълно от предходната и ако управлението и
позволи нов такъв период, последиците ще са пагубни. Според
доклад на Леонардо Морлино и Даниела Пиана (2014 г.)
правителството на Италия освен, че не съумява да вземе правилни
решения за изход от икономическата криза, дори чрез тях влошава
стабилността на страната. Честата смяна на правителства също
говори за неспособност да се справят със създалата се ситуация.
Наблюдава се както криза в икономическата сфера, така и в
политическата. В Италия двете са взаимно свързани и всички
политически решения категорично влияят на икономическата
стабилност. Правителствата през годините приемат множество
реформи в опит да стабилизират страната, като повечето от тях са
с обратен ефект. Наблюдава се плавно подобрение на
икономическата обстановка в Италия от 2015 г. до 2017 г., което
не е достатъчно за пълното реабилитиране на средиземноморската
държава. Макар лекият възход да е факт, към днешна дата,
страната отново е изправена пред труден период и вероятността
кризата да се завърне в Италия е висока. (Morlino & Piana, 2014)
Сходна е и ситуацията в следващата държава, която ще
разгледам, а именно Испания.
2. Последиците от
икономиката на Испания

политическите

събития

върху

2.1. Исторически бележки
Обединяването на Кастилия, Арагон и Навара през 1512 г.
поставят основите на съвременна Испания. През XVI и XVII век тя
е най-могъщата империя не само в Европа, но и в света. Няколко
години по-късно (след Тридесетгодишната война 1618 г. – 1648 г.)
страната изпада в тежка криза, която се характеризира с
многобройни религиозни и политически конфликти, които
постепенно изтощават ресурсите на империята. От този период до
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ХХ век Испания е почти непрекъснато подложена на войни както с
различни държави, така и вътрешни такива (граждански войни).
Последиците от тях са изключително тежки за Испания, но тя
успява да се възстанови и да се завърне на международната сцена
малко след Втората световна война. Около 1960 г. испанската
икономика отбелязва безпрецедентен растеж, който става известен
като „Испанското чудо“ (Payne, 1973). През 1986 г. страната става
член на Европейския съюз, което от своя страна дава нов тласък на
икономиката.
Днес Испания е разделена на 50 провинции, 7 автономни
региона и общо 17 автономни области (Галисия, Астурия,
Кантабрия, Паис Баско, Ла Риоха, Навара, Арагон, Каталония,
Валенсия ,Балеарски острови, Кастилия и Леон, Мадрид,
Кастилия-Ла Манча, Естремадура, Андалусия, Мурсия , Канарски
острови.), както и 2 автономни града (Сеута и Мелиля). Тези
автономни области са образувани през 1983 г. и притежават
различна степен на самоуправление. Причините Италия да бъде
разделена на толкова много провинции и области се корени
предимно в идеологическите и културни различия на испанското
население. (Spain, 2018)
2.2. Държавно устройство
Настоящата конституция е приета на референдум през 1978
г. и съгласно нея Испания е парламентарна конституционна
монархия. Следователно държавният глава е краляt на монархията,
а националният суверенитет принадлежи на испанския народ.
(Spanish constitution, 2020)
Както споменах по-горе, кралят е държавният глава на
Испания. Той регулира всички институции. Кралската корона се
предава по наследство, но в конституцията е предвиден закон,
който упълномощава парламента да назначи крал в случай, че
няма налични наследници. Кралицата не може да изпълнява
управленческа функция. Част от правата на краля са да помилва,
да упражнява върховно командване на въоръжените сили, да
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провежда референдуми и избори, да разпуска парламента, да
назначава неговите членове, да присъства, когато сметне за
необходимо на заседанията на парламента и др. Настоящият крал
на Испания е Филипе VI и е на престола от 2014г. (Spanish
constitution, 2020)
Законодателната власт принадлежи на двукамарен
парламент, наричан Cortes Generales. Горната камара (Сенат) се
избира за срок от 4 години като броят на сенаторите не е строго
определен. Според конституцията на Испания (раздел 69), Сенатът
е камарата на териториалното представителство. Всяка провинция
избира по четири сенатора освен островните. При тях трите
големи островни провинции (Гран Канария, Майорка, Тенерифе)
избират по три сенатора, а Ибиса-Форментера, Менорка,
Фуертевентура, Гомера, Йеро, Па Палма и Пансароте избират по
един. Освен това двата автономни града избират по двама
сенатора. Останалите сенатори се избират от автономните
общности, като всяка избира по един и един допълнителен за
всеки милион жители на дадената територия. В конституцията
няма закон свързан с право на преизбиране за втори мандат.
(Spanish constitution, 2020)
Долната камара (Конгрес) също се избира за срок от 4
години, като броят на конгресмените отново не е фиксиран.
Според раздел 68 т. 1 от Конституцията на Испания, Конгреса се
състои от минимум 300 и максимум 400 членове. Тук двата
автономни града се представляват от един член за разлика от
Сената. На всяка провинция се определя първоначално
представителство, а останалите членове се разпределят
пропорционално на населението. Всеки испански гражданин,
който е навършил 18 г. има право както да избира, така и да бъде
избиран за конгресмен. (Spanish constitution, 2020)
Изпълнителната власт е в ръцете на министерски съвет на
чело с министър-председател, който се издига от двете камари, а
самият той назначава неговите членове. Настоящият министърпредседател е Педро Санчес, който получава поста си през 2018 г.
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(поради вот на недоверие към предходния председател Мариано
Рахой Брей).
2.3. Избирателна система
Избирателната система в Испания има дълга история, която
датира от. XIX век. През годините са правени множество реформи
на избирателния кодекс, целящи да постигнат съвършенство на
избирателната система. Всички поправки, които са приети целят
да се добие възможно най-добро представителство на италианския
народ в парламента от всички провинции и автономни области.
Една от реформите, които предприема правителството е изборите
за Конгрес да се извършват чрез пропорционален вот със
затворена листа, като разпределянето на местата да се определя по
метода на Д‘Ондт. При изборите за Сенат отново се използва
пропорционален вот, но с отворена листа. Към днешна дата
избирателната система на страната остава пропорционална, като
последната промяната включва използването на принципа на
пропорционално представителство с изчисляване ан резултата по
метода на Д'Ондт. Това гарантира по-добро представителство на
различни политически сили, дава възможност за участие във
властта на по-малки партии и коалиции. Така вотът на всеки
гражданин има реална стойност, тъй като няма значителна загуба
на гласове. За да бъде приет даден закон е необходимо всеки член
от двете камари да е дал своето съгласие. Председателите и на
двете камари също се избират от всички членове. Съгласно
конституцията на Испания в страната няма определен изборен
праг. Тоест на практика всяка партия, получила гласове, влиза в
парламент. Това от своя страна би затруднило процеса на
управление, понеже твърде различни идеологии трябва да вземат
решения заедно и са необходими редица консенсуси между
управниците. (The Electoral Knowledge Network; Riera & Montero,
2017; Vanaclocha & Medero, 2013)
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2.4. Динамика в изборните резултати
В следващите редове ще обърна внимание на фактори като
избирателната активност, за да проверим каква е нагласата на
испанското общество. Периодът, който ще обхвана ще бъде от
2000 г. до 2010 г. Ще приложа фигури, от които ще разберем както
какво е участието на електората в управлението, така и
идеологическата му наклонност.
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Фигура 8. Избирателна активност в Испания след 2000 г.
Източник: самостоятелна разработка по данни от Еlectionguide.org

Данните от Фигура 8 са сходни с тези от Фигура 1
(избирателна активност на Италия). Наблюдава се сравнително
висока избирателна активност на изборите за Сенат и Конгрес,
като процентите са близки помежду си. Въпреки четири
годишният мандат на сенаторите и конгресмените, виждаме че от
2000 г. до 2019 г. са проведени три пъти предсрочни избори, а
именно през 2011 г., 2016 г. и 2019 г. Предсрочните избори са явен
знак за нестабилно правителство и политическа криза в страната
през последните години. В посочения период (2000 г. – 2019 г.) е
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проведен само един референдум, на който са упражнили правото
си на глас много нисък процент от електората. Въпросният
референдум е проведен във връзка със създаване на нова
Европейска конституция. Въпреки ниската избирателна активност
от 42,32%, цели 81,65 % от гласоподавателите гласуват с „да“.
Това, обаче не е достатъчно, понеже почти всички участвали
държави са против създаването на обща Европейска конституция и
проекта остава нератифициран.
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Източник: самостоятелна разработка по данни от Еlectionguide.org
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Конгреса на Испания след 2000 г.
Източник: самостоятелна разработка по данни от Еlectionguide.org

Въпреки многопартийната система на Испания, от 2000 г. до
днес се наблюдава изключително явен двуполюсен модел.
Независимо останалите партии, които влизат в парламента,
челните две места си делят партията на Педро Санчес – „Испанска
социалистическа работническа партия“ и тази на Пабло Касадо –
„Народна партия“. През годините двете партии си делят
управлението, като си разменят първото място. Партията на
Мариано Рахой е дясно-центристка партия и към момента е с нов
лидер, а именно депутата Пабло Касадо. Причината за това е
повдигнатото обвинение към бившия лидер Рахой (2018 г.) за
връзки с корупцията и последвалия вот на недоверие. В следствие
на това крал Филипе VI предлага и назначава за нов премиер
Санчес с прякор „Красавеца“/“Хубавеца“. Предходният лидер на
„Испанска
социалистическа
работническа
партия“(лявоцентристка партия) е Хосе Луис Сапатеро, който предава поста си
на Санчес заради политическия натиск срещу него и недоверието
от електората, както и загубата на изборите от 2011 г. Причините
за всички проведени предсрочни избори в Испания са от различно
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естество. Както вече споменах, причината да се състоят избори
през 2011 г. е засиленият натиск към Сапатеро. Няколко години
по-късно на изборите през 2015 г., двете партии не успяват да се
споразумеят и да съставят правителство. Това е и причината за
нови избори в страната през 2016 г., на които доверието на
електората отново печели Мариано Рахой, но с по-голяма
преднина от „вечния“ си противник – Педро Санчес. През 2019 г.
се проведоха нови предсрочни избори в Испания, като този път
причината беше неодобреният бюджет. На тези избори спечели
Педро Санчес с убедителна преднина. Важно е да се отбележи и
грандиозният скандал с областта Каталония (2017 г.), която поиска
независимост. Това от своя страна също допринася за
политическото напрежение в страната. В желанието си да се
отделят от Испания те проведоха референдум, който по-късно
беше обявен за противоконституционен от Конституционния съд.
За да се „тушира“ напрежението, парламента припомни на
Каталония за чл. 155 от Конституцията на Испания, в който е
упоменато, че при подобни ситуации, може да се наложи
преустановяване на правомощията на автономната област. (Spanish
constitution, 2020) Разбира се страстите не стихват и до днес по
този казус. Кризата с Каталония допринесе за политическият хаус
в страната, който и без това е достатъчен сам по себе си. За
момента Каталония продължава да бъде автономна област на
Испания, но ако някога бъде приета исканата независимост
последиците ще бъдат пагубни за страната. (Election Guide:
Kingdom of Spain)
2.5 Икономическо развитие
Влияе ли обаче, политическата криза върху икономическата
обстановка?
Несъмнено събитията от политическата сцена биха довели
до хаус и в тази сфера. Всъщност натиска върху бившия лидер на
„Испанска социалистическа работническа партия“- Сапатеро, беше
осъществен именно поради неспособността му да се справи с
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последиците от икономическата криза през 2008 г. (News.bg, 2011)
Периодyt, в който ще разгледаме икономическата атмосфера в
Испания отново ще бъде след 2008 г., за да придобием представа
как се справя правителството в такива кризисни ситуации.
Последиците от икономическата криза са тежки и изискват
усилена работа от страна на правителството за тяхното
преодоляване. В следващите страници ще разгледам поетапно
различните сфери от икономиката, за да установим цялостната
обстановка в страната по време и след кризата. Реда, по-който ще
разгледаме стойностите ще бъде идентичен с този при Италия.
В условия на икономическа крия е невъзможно нивата на
безработица да не се увеличат. След спад в производството много
от фирмите затварят врати и именно поради тази причина голяма
част от населението остава без работа. (Money.bg, 2012)
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Фигура 11. Процент на безработица в Испания от 2008г. до
2018г.
Източник: самостоятелна разработка по данни от knoema.com

Данните от Фигура №11 посочват именно това. Наблюдава
се значително покачване на стойностите на безработица с
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времетраене от 2008 г. до 2013 г. Както споменах по-горе, през
2011 г. са проведени предсрочни избори в страната и причината за
това е силен натиск върху тогавашното правителство, който се
характеризира с невъзможността да се справи с тежката
обстановка на криза в Испания. Въпреки предсрочната смяна на
правителството, новото такова (Народна партия) също не успява
да се справи със създалата се ситуация до 2013 г., когато е
отчетено и най-високото ниво на безработица. Сред основните
фактори за нарастване на безработицата, освен понижените нива
на БВП, са и жилищната криза в страната. При влошаване на
икономическата обстановка в страната много от жителите на
Испания започват да инвестират в недвижимо имущество.
Проблемът тук е в броя на построените сгради, който се оказва
твърде висок за платежоспособните потребители. В резултат на
което, много от тях остават незавършени и строителите фалират.
Благодарение на това безработицата се покачва драстично и много
от работниците остават без работа. (Money.bg, 2012)
След този период до 2018 г. виждаме положителна
тенденция към спад в безработицата въпреки останалите
политически кризи в страната. Те не успяват да повлияят на
икономическото развитие. Причината се корени в това, че
независимо от предсрочните избори в този период, партията
победител на изборите през 2011 г. успява да запази челното си
място до 2018 г.
Последиците от високата безработица в периода от 2008 г.
до 2013 г. водят и до висок брой на емигранти в Испания.
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Фигура 12. Общ брой на емигрантите и имигрантите в
Испания от 2008 г. до 2017 г.
Източник: самостоятелна разработка по данни на Eurostat

Фигура 12 е в синхрон с Фигура 11 по отношение на
емигрантите. Отново се наблюдава висок ръст на емигрантите в
страната от 2008 г. до 2013 г. Най-плавен е преходът от 2009 г. до
2011 г., където покачването на емигриралите е сравнително ниско.
След принудителната смяна на правителството обаче, се
наблюдава драстичен ръст, като най-високите нива на емигранти
също е отчетен през 2013 г. След този период броят на
емигрантите намалява, но към 2017 г. той не успява да достигне до
първоначалните си нива от 2008 г. Въпреки това разликата от найвисоката отчетена стойност през 2013 г. (532303) до 2017 г. спада с
219749.
При имигрантите ситуацията е сходна. През трудните
години на Испания се наблюдава по-нисък брой на имигрирали в
страната, което е съвсем нормално за период на криза независимо
в коя сфера. От 2013 г. обаче, до 2017 г. ситуацията се променя и
множество емигрирали решат да се заселят именно в Испания.
Високият прилив на имигранти в която и да е страна е знак за
благоприятна среда на живот в дадената държава. Това от своя
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страна също подсказва, че Испания успява да се справи с
икономическата криза и разцвета на икономическата им сфера да
не остане само в славната им история.
Друг индикатор за наличие на икономическа криза е нивото
на инфлация в страната.
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Фигура 13. Ниво на инфлация в Испания от 2008г. до 2018г.
Източник: самостоятелна разработка по данни на knoema.com

Покупателната стойност на стоките и услугите в Испания
през 2009 г. е доста висока, тоест няма наличие на обезценяване
следователно и наличие на инфлация. От този момент обаче, се
наблюдава драстично покачване, което през 2011 г. достига до
3,2%. Тогава е отчетен и най-високият процент на инфлация в
страната по данни от Евростат и Ноема. Причината за покачването
на цените в страната се корени в повишеният внос на стоки и
услуги. В период на криза производството намалява и съвсем
логично вноса на стоки и услуги от други страни се засилва. Това
от своя страна повишава цената, която достига до крайния
потребител. След този период се наблюдава стабилизиране на
обстановката с покупателната стойност в Испания и през 2015 г.
достига до най-ниското си ниво от -0,5%. Година по-късно
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инфлацията започва да се покачва, но стойността ѝ остава
отрицателна за разлика от 2017 г. Тогава е отчетена стойност от
2%. Това не е притеснително, понеже цените на пазара варират
непрекъснато, а крайната цена зависи от множество различни
фактори. През 2018 г. покупателната стойност на продуктите се
нормализира и крайната обстановка в страната е балансирана.
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Фигура 14. БВП на глава от населението в Испания от 2008
г. до 2018 г
Източник: самостоятелна разработка по данни на Eurostat
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Фигура 15. Растеж на БВП в Испания от 2008г. до 2018г.
Източник: самостоятелна разработка по данни на Eurostat

Фигура 14 и 15 отново са сходни с тези на Италия. Растежът
на БВП варира непрекъснато. Най-ниската отчетена стойност е
регистрирана през 2009 г. когато тя достига до -3,6%. Година покъсно стойността се покачва до 0% и отново започва да спада, като
втората най-ниска стойност е отчетена през 2012 г., а именно 2,9%. Става ясно, че възстановяването на испанската икономика
започва след 2013 г. и стойностите на БВП след тази година
потвърждават казаното до тук. Наблюдава се драстично покачване
на произведените стоки и услуги през годините. Най-висок е през
2015 г., когато достига до 3,6%. Тоест производството се покачва
повече от първоначалното си ниво преди икономическата криза.
Към 2018 г. може да се каже, че има наличие на плавен спад, но
той не застрашава икономическото развитие на Испания.
Следващата Фигура обаче, не е с положителна тенденция.
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Фигура 16. Публичен дълг на Испания като % от БВП от
2008г. до 2018г.
Източник: самостоятелна разработка по данни на Eurostat

Държавният дълг на страната се покачва изключително
рязко през периода на криза и остава висок дори след нея. Найвисоката стойност е регистрирана през 2014 г. и достига до
100,4%. Най-драстичното покачване на дълга е в периода 20112014 г. и през него правителството е предприело множество
реформи за справяне с проблема. През 2009 г. мерките, които са
предприети са:
-Увеличение на общата ставка на ДДС до 18%;
-Намаляване на разходите на министерствата.
Година по-късно реформите продължават. Някои от тях са:
-Лимит за приемане на държавни служители;
-Замразяване на пенсиите;
-Намаляване на заплатите в публичния сектор с 5%;
-Потискане на стимулите за раждане на дете;
-Увеличаване данъците на хората с високи доходи;
-Приватизация на публични предприятия;
-Увеличаване на данъците върху тютюна;
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Въпреки всички приети реформи, държавният дълг
продължава да бъде висок. Реформите са спомогнали за неговото
балансиране тоест са спрели покачването му, но той не е тръгнал в
обратна посока за момента.
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Фигура 17. Внос и износ на стоки и услуги в Испания от
2008 г. до 2018 г.
Източник: самостоятелна разработка по Данни на Eurostat

Тук ситуацията е сходна с тази при Италия. Наблюдава се
пресичане на кривите през 2011 г. и износа на стоки и услуги става
по-висок от вноса на такива. Тоест Испания успява да се
стабилизира след тежката финансова криза и производството на
страната е в своя разцвет. Тенденцията е в положителна насока и
най-високите си стойности достига през годините 2017 г. и 2018 г.,
а именно 32,30%. Най-ниските такива са отчетени през 2009 г.
когато е и периода на настъпване и развиване на кризата в Европа.
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По данни от сайта на Европейският съюз, около 67% от
произведените стоки и услуги в Испания се изнасят за
Европейските държави. Най-много от произведените такива се
внасят в Франция (15%). След нея се нареждат Германия и Италия,
като към Германия се внасят около 11%, а в Италия около 8%.
Извън рамките на Европа, най-големият дял е насочен към САЩ и
Мароко, съответно 4% и 3%. Вносните стоки и услуги за Испания
са предимно от европейските страни и по-специално около 62%.
Германия е държавата с най-висок процент на внесените в
Испания продукти (15%). От Франция се внасят около 12%, а от
Италия около 7%. Освен тези държави Испания внася стоки и
услуги и от Китай и САЩ. От Китай се внасят приблизително 4%
от продуктите, а от САЩ – 4%.(Европейски съюз, Накратко за
страните от ЕС: Испания)
Всички графики до тук сочат, че испанската икономика е
силна и определено успява да се справи с възникналата криза.
Периодът на възстановяване е дълъг, но все пак успешен. Подобно
на Италия, тук също има наличие на политическа криза. За разлика
от италианската система обаче, тук тя не влияе пряко на
икономическото развитие на страната. Към днешна дата виждаме
лек спад в икономическите им показатели. Те от своя страна не са
заплашителни и правителството на Испания може да се справи с
тях. В своята история не веднъж са били изправяни пред тежки
събития и кризисни ситуации, но винаги се завръщат на
политическата сцена като могъща и просперираща страна.
Предстои да видим и каква е ситуацията в друга
Средиземноморска държава, а именно Поругалия.
3. Влияе ли избирателната система на Португалия върху
икономическия и растеж?
3.1. Исторически бележки
Португалия е създадена през 1128 г. от Афонсу Енрикеш,
който се самокоронясва като Афонсу I и става първият крал на
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Португалия. По-късно държавата се превръща в огромна империя,
която се разпростира от бреговете на Южна Америка до Китай.
Успехът ѝ не трае дълго и няколко години по-късно е изправена
пред поредица от тежки кризи, които приключват едва през 1910 г.
През тази година Поругалия е обявена за парламентарна
република и се поставя началото на Първата Португалска
република. Периодът се характеризира с диктаторско управление.
След края на Първата световна война, страната изпада в тежка
политическа и икономическа криза. Поради нестабилността на
правителството се стига до държавен преврат и създаване на Втора
Португалска република. Режимът е свален през 1974 г. от така
наречената „Революция на карамфилите“, която повежда
държавата
по
пътя
на
модерната
демокрация.
(evropeiskisayuz.alle.bg)
Днес Португалия е разделена на 7 региона и на 30
подрегиона. Всички те съдържат в себе си 308 общини, а те са
разделени на 4 261 енории. Освен това Португалия притежава и
две автономни области, а именно Мадейра и Азорска автономна
област. Това деление улеснява местното самоуправление в
страната. Всяка община притежава двукамарен парламент, който
се избира от общинска камара и общинско събрание. Всички
енории си имат собствени енорийски съвети. Автономните
области имат свои правителства. (CIA, 2020b)
3.2. Държавно устройство
Според настоящата конституцията, приета на 2 април през
1976г., Португалия е полупрезидентска република. (Constitution of
the Portuguese Republic)
Държавният глава на Португалия е президентът, който се
избира чрез всеобщо, пряко и тайно избирателно право за срок от 5
години. Според член 122 от конституцията на Португалия, за
президент може да се кандидатира всеки гражданин на страната с
португалски произход, навършил 35 годишна възраст. Той има
право да бъде преизбиран два пъти като първото преизбиране
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може да се извърши непосредствено след края на първия мандат, а
второто има право да извърши след като приключи мандата на
избрания след него. Тоест президентът на републиката има право
на два последователни мандата и трети мандат след определено
време. Той притежава широк набор от правомощия. Някои от тях
са да председателства държавния съвет, да назначава министърпредседател, да разпуска правителството, да свиква извънредни
заседания, по предложение на правителството да назначи
председателя на Сметната палата и главния прокурор и да ги
освободи от длъжност. Също така той може и да назначи петима
членове на Държавния съвет и двама обикновени членове на
Висшия съдебен съвет, да председателства Висшия съвет за
национална отбрана и по предложение на правителството да
назначи началник на Генералния щаб на въоръжените сили и да го
освободи от службата. Освен всичко това, президентът има право
и да опрощава присъди и това са само малка част от всички негови
права (Constitution of the Portuguese Republic). Настоящият
президент на Република Португалия е Масрелу Рибелу ди Соза.
Той е част от Социалдемократическата партия и е избран на
президентските избори на 9 март 2016 г. (Election Guide:
Portuguese Republic)
Държавният съвет е политическият орган, който съветва
президента на републиката. Той се състои от председателя на
парламента,
министър-председателя,
председателя
на
Конституционния
съд,
омбудсмана,
председателите
на
регионалните правителства, бивши президенти на републиката,
петима граждани, назначени от президента на републиката за
периода на неговия мандат, както и петима граждани, избрани от
парламента. Председателят на този съвет е президентът на
страната. Държавният съвет има правомощията да се произнася за
отстраняване на правителството, за обявяване на война и
постигане на мир, също и по всички въпроси, поискани от
президента на държавата. (Constitution of the Portuguese Republic)
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Законодателната власт е в ръцете на еднокамарен парламент,
който в Португалия се нарича Асамблея. Тя представлява всички
граждани на страната. За нейни членове/депутати могат да бъдат
избирани всички граждани на страната, които са навършили
пълнолетие. Срокът, за който биват избирани депутатите, е 4
години. Правомощията на членовете са многобройни и от
различно естество. Някои от тях са предлагането на различни
проектозакони, изменения в конституцията, приемане на закони,
да упълномощават президента да обяви война, да повдига
обвинения срещу президента, да му разрешава напускане на
страната без значение от целта на пътуването му, както и много
други. Специфично за Народното събрание в Португалия, е че то
не може да бъде прекратено 6 месеца след избирането му, както и
6 месеца преди края на мандата на президента. За да бъде въведен
даден закон от Асамблеята, е необходимо пълно мнозинство.
Закон не може да бъде приет при отсъствие дори и на един
депутат. (Constitution of the Portuguese Republic)
В държавното устройство на Португалия присъстват и
няколко комитета. Техният брой се изчислява пропорционално на
броя на местата, които заема всяка една партия в Асамблеята.
Също така притежават и постоянен комитет, който има
правомощията да следи за стриктното спазване на законите от
страна на депутатите. (Constitution of the Portuguese Republic)
Изпълнителната власт в е ръцете на правителство, начело с
министър-председател. По член 182 от конституцията на
Португалия, правителството е субектът, който провежда общата
политика на страната и е висш орган на публичната
администрация. Министър-председателят се назначава от
президента на републиката, който преди това се съветва с
избраните от народа политически партии (Constitution of the
Portuguese Republic). Настоящият министър-председател на
Португалия е Антониу Коща и е избран през 2015 г. Той също е
член на Социалдемократическата партия (Election Guide:
Portuguese Republic). Останалите министри се назначават от
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министър-председателя. Правителството носи отговорност пред
президента. Някои от правомощията на министерския съвет са да
ръководи департаментите и службите на държавата, да защитава
демократичността, да предприема необходимите действия за
удовлетворяване на обществените нужди, да предизвиква
изпълнението на държавния бюджет и др. Министърпредседателят има правомощия да ръководи общата политика на
правителството и да координира дейността на всички министри, да
информира президента за въпросите, свързани с провеждане на
вътрешната и външната политика, да осъществява връзки с
другите държави и др. Мандатът на правителството в Португалия е
безсрочен, но управлява до 4 години. (Constitution of the Portuguese
Republic)
3.3. Избирателна система
Португалия използва пропорционална избирателна система.
При провеждане на президентски избори е необходимо абсолютно
мнозинство, а именно 50%+1 от валидните гласовете, за да бъде
избран за тази длъжност някой от кандидатите. Ако никой от тях
не получи този брой, се провеждат нови избори в срок от 21 дни от
първото провеждане. На балотажа отиват двамата кандидати с найвисок брой гласове и електоратът дава своя глас за един от тях.
Тоест ако кандидат А получи 35%, кандидат Б-34%, а кандидат В31%, никой от тях не бива избран. На втори тур отиват
кандидатите А и Б. Мандатът на президента е 5 години с право на
едно последователно преизбиране и още едно след определен
период от време. Асамблеята на Република Португалия няма
фиксиран брой депутати. В Конституцията е предвидено, че
минималният брой на членовете е 180 депутата, а максималният230. Мандатът на новоизбраната Асамблея е от 4 години. Всеки
избирателен район в Португалия избира по 4 кандидата.
Изключение прави централният избирателен район, където броят
на избраните депутатите се определя пропорционално на броя на
населението в района. Методът, по който се броят валидните
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гласове е същият като в Испания, а именно по формулата на
Д‘Ондт (Assembleia da República Portuguesa).
3.4. Динамика в изборните резултати
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Предстои да разберем дали гражданите на Португалия
участват активно в политиката, упражнявайки правото си на глас.

Европейски парламент

Фигура 18. Избирателна активност на Португалия, 1999 г.2019 г.
Източник: самостоятелна изработка по данни на Idea.int

Фигура 18 посочва, че избирателната активност в
Португалия не е висока. Най-малко португалски граждани дават
своя глас на изборите за Европейски парламент. Избирателната
активност за изборите от този тип е под 40%. В деня на
президентските избори до урните отиват около 50% от
избирателите, а на парламентарните избори около 60% от
електората упражнява правото си на глас. В посочения период от
1999 г. до 2019 г. се наблюдават както спадове, така и покачване
на активността. От 1999 г. до 2006 г. хората избрали да подкрепят
дадена политическа партия или самостоятелен кандидат, плавно се
повишават. Като най-високите резултати на президентските
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избори достигат до 64,26% през 2005 г. Година по-късно (2006 г.)
на изборите за Асамблея, е отчетена най-високата стойност от
61,53%. От този период до 2016 г. се наблюдава спад в
избирателната активност. Изключение правят изборите за
Европейски парламент, на които избирателната активност е
изключително ниска и продължава да намалява към 2019 г. Найвисоката стойност на тези избори е регистрирана през 1999 г. и
достига до 39,93%, а най-ниската е отчетена на избори през 2019 г.
-30,75%. Ниската избирателна активност говори, че португалските
граждани нямат желание да упражнят правото си на глас и
изпитват апатия към политическата сфера.
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Фигура 19. Победители на изборите за Асамблея в
Португалия
Източник: самостоятелна разработка по данни от Electionguide.org

Подобно на предходните две държави, които разгледахме,
така и Португалия притежава многопартийна система. Въпреки
това данните от парламентарните избори след 1999 г. показват
силно изявен двуполюсен модел. Голямата битка за властта се
води между двете най-големи партии в страната, а имено
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„Социалистическа партия“ и „Социалдемократическа партия“.
Резултатите от всички направени до сега избори са сравнително
близки. На изборите през 1999 г. властта отива в ръцете на
социалистите, но на следващите избори с разлика от едва 2% на
челното място застават социалдемократите. Случаят се повтаря
през годините и двете партии непрекъснато си разделят позициите
на управляващи и опозиция. На последните два избора през 2011 г.
и 2015 г. печели „Социалдемократическа партия“. Държавният
глава на страната (Марселу Рибелу ди Соза), както и министърпредседателя (Антониу Коща), са членове именно на нея.
Последните избори се проведоха на 6 октомври 2019 г. Шансовете
на социалдемократите за победа бяха високи. Причината за това
мое твърдение е на база усилията на Коща да запази позицията си.
Той подмени 12 министри в стремежа си да покаже на
португалския народ, че си върши работата и контролира
обстановката в страната. Победител обаче е социалистическата
партия с 36,65%. ((Election Guide: Portuguese Republic)
На изборите за президент на Република Португалия
ситуацията е сходна. Борбата за държавен глава отново се
провежда между тези две политически партии. Различават се
единствено резултатите. През 2001 г. президентските избори
печели Хорхе, който е представител на „Социалистическата
партия“. От следващите избори през 2006 г. до днес, президентите
на Португалия са представители на социалдемократите. През 2006
г. печели Анибал Каваку Силва. Той бива преизбран на
следващите избори през 2011г. тоест е бил държавен глава два
мандата. Последните избори са проведени през 2016 г. и на тях
печели настоящият президент на страната Марселу Рибелу ди
Соза, също член на социалдемократите. През всички години
социалистите заемат второто място с изключение на тези през
2016 г. На тях Марселу Соза печели срещу Антониу ди Новоа,
който се кандидатира като независим кандидат. Следващите
избори трябва да се проведат през 2020 г. (Election Guide:
Portuguese Republic)
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И при двата типа избори не се наблюдава преждевременно
напускане на длъжността, тоест не са провеждани предсрочни
избори. Това от своя страна говори за известна политическа
стабилност. Но това не е точно така. Друго, което прави
впечатление, е че в посочения по-горе период, не е проведен нито
един референдум. Той е един от символите на демократичното
общество, понеже по този начин управляващите се допитват до
народа. Поводът за съмнение в политическата стабилност, стават
няколко протеста в страната от последните години. Въпреки
ниската избирателна активност, португалските граждани все пак
изразяват своето недоволство от цялостната обстановка в
Португалия. През 2010 г. португалците се вдигат на протест срещу
антикризистните мерки на правителството. Те се обявяват против
ниските доходи и лошите условия на труд. Този протест е обявен
за най-мащабният до тогава (News.bg, 2010) Две години по-късно
(2012 г.) ставаме свидетели на нов протест, който е против
икономиите (Нова телевизия, 2012). Народът не одобрява
проектобюджета за 2013 г. и приканва правителството да подаде
оставка, която не се състои. През 2017 г. година избухва и друг
протест, който е във връзка с множеството избухнали пожари.
Португалският народ е искал оставката на правителството, но
също не я получават (ПИК, 2017). Последният протест е във
връзка с „жълтите жилетки“, който е свързан с високите нива на
корупцията (БНТ, 2018).
3.5 Икономическо развитие
Но как всичко това се отразява на икономическото развитие
на Португалия?
Структурата ще бъде същата, като при останалите две
държави. Първите стойности, които ще разгледаме ще бъдат
именно стойностите на безработица в Република Португалия.
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Фигура 20. Нива на безработица в Португалия
Източник: самостоятелна разработка по данни от knoema.com

Безработицата е сериозен проблем в много от държавите.
Португалия не прави изключение. Въпреки високата безработица,
регистрирана през 2013 г., след този период стойностите се
нормализират. Икономическата криза от 2008 г. несъмнено
повлиява на повечето страни в Европа. В Португалия в периода на
криза безработицата се увеличава драстично с цели 8,6%.
Независимо от този факт последните регистрирани стойности от
2018 г. показват, че правителството работи по създалия се проблем
и успява да сведе нивата на безработица дори под нивата от 2008 г.
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Фигура 21. Емигранти и имигранти в Португалия
Източниик: самостоятелна разработка по данни от Eurostat

След драстичното покачване на безработицата в периода от
2008 г. до 2013 г., броят на напусналите страната са очаквани. От
Фигура 21 можем да видим, че най-високото ниво на емигранти за
страната е отчетен именно през 2013 г. След тази година се
наблюдава спад на емигрантите и увеличение на имигрантите за
страната. Дори през 2017 г. имигрантите са повече от емигрантите.
Посоченото до тук означава, че страната успява да се стабилизира
след
тежката
криза
и
че
правителството
на
Социалдемократическата партия не е стояло безучастно. Въпреки,
че към 2017 г. броят на емигрантите и имигрантите не успява да
достигне до първоначалните си стойности от 2008 г., се забелязва
напредък.
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Фигура 22. Степен на инфлация в страната
Източник: самостоятелна разработка по данни на knoema.com
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Инфлацията в страната е умерена. Не се наблюдават резки
промени. Това от части се дължи на няколко реформи, които
предприеха социалдемократите. Една от тях е свързана с
енергетиката. Благодарение на това се отварят нови работни места,
поддържат се ниските цени за петрол. Реформите, които предприе
португалското правителство, регулират общата обстановка и
успяват да поддържат нивата на инфлация без да допускат
неконтролируеми покачвания.
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Фигура 23. Реален растеж на БВП
Източник: самостоятелна разработка по данни на knoema.com
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Производството в Португалия е с особено ниски стойности.
Растежа на БВП е с отрицателни нива в периода на криза. Найниската регистрирана стойност е през 2012 г. и достига до -4%.
След този период се наблюдава плавно повишаване на
производството на стоки и услуги. Най-високата стойност е
отбелязана през 2017 г. (2,8%).

Linear (държавен дълг)

Фигура 24. Стойност на държавния дълг в Португалия
Източник: самостоятелна разработка по данни от knoema.com

При държавният дълг на страната нещата стоят по различен
начин. Това е единствената стойност, която поддържа високи нива.
Въпреки усилията на правителството да намали своя дълг, от
Фигура 24 можем да видим, че няма почти никакъв напредък.
Стойността отчетена през 2018 г. дори не доближава
първоначалната от 2008 г.
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Фигура 25. Внос и износ на стоки и услуги
Източник: самостоятелна разработка по данни на knoema.com

При Фигура 25 отново се вижда лек възход в
икономическата ситуация, въпреки сходните резултати. От 2008 г.
до 2012 г. вносните стоки и услуги са много повече, от колкото
продуктите, които се изнасят. Това е нормално за период на тежка
икономическа криза. След този период обаче, ситуацията се
нормализира и Португалия засилва своя износ. Тенденцията е в
положителна насока и в близките няколко години е напълно
възможно нещата да продължават да се подобряват в
икономически план. По данни от сайта на Европейският съюз,
Португалия изнася 75% от произведените стоки и услуги в страни
от съюза. Износът е насочен предимно към Испания, Франция и
Германия. В страните извън ЕС, най-голям дял се изнасят към
САЩ и Ангола. Относно вноса на Португалия можем да кажем, че
тя си взаимодейства със същите държави, за които и изнася
(Испания, Франция, Германия). 78% от вноса в страната идва
именно от тях. Извън границите на ЕС, Португалия разчита
предимно на Китай и Русия. (Европейски съюз, Накратко за
страните от ЕС: Португалия)
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Заключение
В обобщение ще спомена, че от всички три страни, които
разгледах, определено Португалия се справя най-добре и в
икономически и в политически план. Тежката икономическа криза
засегна цяла Европа, но Португалия успява да се възстанови от нея
много по-бързо от колкото останалите държави. Какви са
причините тя да се справя по-добре и има ли връзка с това
държавното устройство и по-специално избирателната система, ще
разберем в следващите редове.
По време на изследването бяха открити както множество
сходства между страните Италия, Испания и Португалия, така и
някои различия.
По отношение на държавното управление трябва да се
отбележат някои различия между страните. Италия и Португалия
са републики, но с различни форми. Италия е парламентарна
република, докато Португалия е полупрезидентска. Испания от
своя страна е парламентарна монархия. Следователно на това ниво
могат да бъдат сравнени държавните глави на двете републики,
понеже при Испания той не се избира от електората, а е
наследствен. Различията по това отношение не са малко на брой.
Мандатите на президентите в двете страни също е различен. При
Италия президентът се избира от парламента за срок от 7 г., а при
Португалия се избира от електората за мандат от 5 г. Въпреки тези
различия, трите страни имат една прилика по между си и тя, е че
правомощията на държавните им глави не са никак малки
независимо от държавното устройство на Италия, което
предполага ограничени права на президента.
Относно парламентите, прилика беше намерена между
Италия и Испания. И двете страни разполагат с двукамарни
парламенти за разлика от Португалия и с това приликите между
тези две държави приключват. Италия има фиксиран брой на
депутатите в двете камари на парламента. Също така мандатът на
камарите е от 5 г. При Испания и Португалия обаче, няма
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фиксиран брой. В конституциите им се описва, че броят им варира
и са дадени минимални и максимални стойности. Парламентите и
на двете държави се избират за срок от 4 г. Важно е да се отбележи
и броят на депутатите в парламентите им. Тук Италия се нарежда
на първо място с най-висок брой депутати, а именно 630 в
камарата на депутатите и 321 в сената. На втора позиция е
Испания с минимум 300 и максимум 400 депутата в камарата на
депутатите (Конгрес), а броя на членовете в сената се определя от
районите в Испания. На последно място е Португалия, която
разполага най-малко с 180 и най-много с 230 депутата. Броят на
депутатите е важен с оглед на множеството закони, които трябва
да приемат и с възможността за постигане на консенсус. Колкото
по-висок е броят на членовете, толкова по-трудно става взимането
на решения, както и гарантирането на стабилност на
правителството.
Изпълнителната власт и при трите изследвани държави се
осъществява от Министерски съвет. Министър-председателите се
назначават от президентите, а в случая на Испания –от
парламента.
След този бърз преглед е време да обърнем внимание и на
главното в това изследване, а именно избирателните им системи.
Испания и Португалия притежават пропорционални избирателни
системи, а преброяването извършват по формулата на Д‘Ондт.
Изключение прави Италия, която използва смесена избирателна
система, която изключва т. нар. балотаж. Въпреки сходствата
между Испания и Португалия, двете страни се справят по различен
начин с икономическата криза от 2008 г. Избирателната активност
на държавите е висока, а тази на Португалия е по-скоро средна.
Партийната система при страните е многопартийна, но на
практика за тях важи двуполюсният модел. При Италия не е
толкова очевиден. Там битката за власт е по скоро между
идеологиите, от колкото между две определени партии. За разлика
от нея, при Испания и Португалия двуполюсният модел е
изключително засилен. Изследването, което проведох е в периода
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след 1998 г. и от тогава до днес властта си разменят двете големи
партии в държавите.
На пръв поглед най-силно се доближават системите на
Португалия и Испания, което предполага и други сходства между
тях в частност влиянието на избирателните им системи върху
икономиките им. Това обаче не е точно така. В Италия и Испания
освен наличие на икономическа криза, се наблюдава и
политическа. Тя се свързва с честата смяна на правителства,
високи нива на корупция и невъзможността да управляват
страната като цяло. От друга страна Португалия няма такива
проблеми. За целия изследван период, страната нито веднъж не е
провела предсрочни избори. Освен това в икономически план
също се справя в пъти по добре от останалите две държави. От тук
следва, че политиката обезателно влияе на икономиката, но самата
избирателна система не участва пряко в това. Доказателство е
именно Испания. Ако избирателната система влияе върху
икономиката на страната, би следвало Испания, подобно на
Португалия, да се справи много по-бързо с финансовата криза.
При Италия и Испания се наблюдава политическа криза и именно
това прави справянето с кризата по-трудно. И двете страни все
още не са се възстановили напълно. Характеризират се с високи
нива на инфлация, нисък БВП, както и наличие на безработица.
Нивата на тези стойности при Португалия са в положителна
насока. Безработицата намалява, инфлацията намалява, БВП се
покачва. Общото при икономическата атмосфера и в трите стани е
наличието на висок държавен дълг, за който и трите правителства
се опитват да въведат нужните реформи, за да го върнат в
нормални стойности. По отношение на вноса и износа на стоки и
услуги положението е идентично и в трите държави. Стойностите
има са почти равни, като след периода на криза стойностите на
износа на стоки и услуги стават по-високи от вноса, но все още с
малки разлики по между си.
В края на това изследване първоначалната ни хипотеза се
потвърди. Именно, че избирателните системи в тези държави
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влияят върху икономиката на страните, но това влияние е
частично. Въпреки сходствата между избирателните системи на
Испания и Поругалия, стана ясно, че Португалия успява да се
справи по-добре от Испания както в политически, така и в
икономически план. Независимо от този факт трябва да се
отбележи, че Италия е най-зле в това отношение в сравнение с
останалите две. Нейните стойности са най-ниски. В заключение ще
спомена, че независимо от това каква е избирателната система на
дадена държава, най-високо влияние оказва избраното
правителство. Ако то не съумява да се справи с управлението на
страната, то това категорично ще има по-голямо влияние както
върху икономическата, така и във всяка друга сфера.
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ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
И ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ НА ГЪРЦИЯ И
КИПЪР
НИКОЛ ЕЛЕНКОВА 119
студент, ПУ „Паисий Хилендарски“

1. Република Гърция
Въведение
Република Гърция е символ на едно забележимо преплитане
между култура, история и национална идентичност. Засегната от
глобалните икономически проблеми, страната е изправена пред
множество предизвикателства и трудности, които влияят и днес на
съвременното ѝ развитие. Въпреки, че е в плен на кризата,
родината на демокрацията поддържа социална система, чието
функциониране изисква големи финансови ресурси. Но
икономическата кризата е процес, при който „виновникът“ не
може да бъде само един. Преплитането на партийни интереси с
тези на корпорациите създават силна и независима олигархия.
Последиците от навлизането на такава политика са създаването на
условия, където се развива високо ниво на корупция, както и
липсата на активно гражданско общество, което да защитава и
отстоява своите национални интереси. Именно по този начин, чрез
съгласуване на интереси между банки, партии и корпорации се
управлява държавата и до днес. Въпреки икономическите си
недостатъци, страната запазва висок стандарт на живот с добре
развита пазарна икономика, високи пенсии, но и с доста високи
данъци. Нивото на безработица сред младите хора доведе
републиката до няколко големи масови протести, които се
119Никол Еленкова е студент в специалност „Политология“, випуск 2020,
nikol.t.elenkova@abv.bg
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характеризираха с много добра организация, обединявайки
граждани със синдикати. Тяхната основна цел бе да се установяват
недостатъците в държавното управление и да се установят
причините за дълговата криза и високата безработица.
Настоящата цел на моето изследване е да систематизирам
възможните причини за икономическите предизвикателства пред
Гърция и до колко избирателната система има отношение към тях.
Обектът на моят анализ е южната ни съседка Гърция. Предметът
на изследването ще бъде политическите и административните
структури, както и стабилността на тяхното функциониране.
Парламентарната демокрация зачита и спазва утвърдените
Европейски ценности като укрепване на мира и равенството пред
закона. Въпреки многопартийната си система на управление, в
страната доминират две основни партии: Нова демокрация, която е
дясноцентристка партия и Коалицията на радикалната левица
(СИРИЗА), чиято идеология е демократичния социализъм.
Историята на гръцката конституция преминава през няколко етапа
на промяна, в които се установяват основните права и задължения
на гръцките граждани, като тя е съставена от четири основни
части: I. Основни разпоредби, свързани с държавното устройство
на страната.; II. Социални права и задължения; III. Функции на
държавата и IV. Други специални разпоредби.
1.1. Държавно устройство на Република Гърция
Родината на Аристотел е една от малкото европейски
държави, в която упражняването на правото на глас е
задължително. Интересното обаче е, че възрастовата граница на
която се придобива избирателно право е 17 годишна възраст. В
страната съществува двупартиен модел на управление, т.е.
съществуват две основни партии. По този начин гражданите
смятат, че се постига стабилна политическа основа на управление.
След спечелването на изборите, при получаването на властта
партията победител получава 50 бонус места в парламента с цел
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постигане на мнозинство. Така се получава стабилно мнозинство.
Тоест политическата система в страната е смесица между
пропорционалната и мажоритарната избирателна система.
Правилото „50 бонус места“, осигуряващи мнозинство е
характерно за мажоритарната система, която според гражданското
общество, осигурява сигурност в управлението на страната.
Разделението на властите е част от структурата на
държавното устройство. Законодателната власт се осъществява от
парламента, като законите се обнародват от президента, докато
изпълнителната власт е както в ръцете на президента на
републиката, така и в ръцете на правителството. Съставната и
основна единица на гръцката съдебна власт се изпълнява от
различни съдилища, чиито решения са единствено в полза на
гражданския народ. Политическите организации в страната имат
право на финансова подкрепа, във връзка с тяхната дейност и
провеждането на избирателни кампании. Горната граница на
разходите по време на изборите се определя със закон, а
проверката за установяване на нарушения ,свързани с тях, се
извършва от висши съдебни лица.
1.1.1 Законодателна власт – функции, състав и правомощия
на парламента120
Чрез фиксирана долна и горна граница се определя броя на
депутатите, които представляват нацията, а именно между 200 и
300. Те се избират чрез пряко, всеобщо и тайно гласуване за срок
от четири години. Интересен случай относно структурата на
парламента е когато едно депутатско място се е освободило през
парламентарната година, не е необходимо да се запълва от
заместник. Със закон се определя изборната система и
избирателните райони, който е валиден до последващите
парламентарни избори. Чрез президентски указ се установява
120
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238

броят на народните представители във всички избирателни
райони. Южната ни съседка формулира няколко основни
характеристики, необходими за избирането на народен
представител:
✓ Да притежава гръцко гражданство.
✓ Да има избирателна правоспособност.
✓ Да е навършил 25 години.
Правата на депутатите не са съвместими с упражняването на
всякакъв вид професии – собственик, съдружник, управител или
началник. Важна особеност относно неприкосновеността на
личното пространство на народния представител е функцията му
да не бъде полаган на разпит по време на изпълнение на неговите
задължения. По време на парламентарния период, народният
представител не се арестува, не се праща в затвор и не се
преследва без искане и разрешение на парламента. С решение на
пленума на парламента се определя размерът на възнаграждение
на депутатите при изпълнение на техните задължения. В първия
понеделник на октомври парламентът се събира на редовна сесия,
за да може да планира и осъществи своята годишна дейност.
Абсолютно задължително е по време на редовната парламентарна
сесия, да се одобри и гласува бюджетът. Парламентът избира
председателя и останалите членове на президиума в началото на
всеки парламентарен период. Заседанията на парламентът се
провеждат на открито заседание, но по искане на правителството
може да се проведе и закрито заседание. В правилника на
парламента са описани ясно функциите на парламентарните
комисии, които заседават публично, осъществяват законодателна
дейност и могат да призовават всякакво лице, необходимо за
осъществяването на тяхната работа. Тяхната основна задача е
разглеждането на предложения и проекти за закони. С правилника
на парламента, също така е определен начинът по който
депутатите участват в гласуванията. Важно е да споменем, че
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гласуванията по различни предложения през времето на редовна
сесия се осъществява чрез постоянните парламентарни комисии.
Всеки проект за закон се мотивира от писмено изложение, което
трябва да бъде внесено в парламента, след което предложението
постъпва в съответната парламентарна комисия. Всяко
предложение за закон се гласува еднократно, член по член.
Приетите закони влизат в сила само след тяхното обнародване.
1.1.2. Изпълнителната власт – функции и мисия на
правителство. Разпределяне на правомощия между парламента и
правителството. 121
Съставът на правителството е в лицето на Министерски
съвет, който се състои от премиер-министър и от министрите.
Техните правомощия се уреждат със закон. Необходимите
изисквания за член на правителството, съвпадат с тези изисквания
за член на парламента. Дейността на правителството се ръководи
от премиер-министър, който осигурява неговото единство. Всеки
министър осъществява своите компетенции, които са определят
със закон. Премиер-министърът възлага компетенциите на
министрите без портфейл. Членовете на Министерски съвет, както
и министрите са отговорни за общата политика на правителството,
като всеки един от тях отговаря за своите действия. Единствено
парламентът има право да повдига обвинения срещу своите
членове. Предложение за повдигане на обвинение се осъществява
най-малко от 30 депутати.
1.1.3. Съдебна власт – организация на съдилищата122
Съдебната власт се състои от съдилища, които се ръководят
от редовни съдии. При изпълнение на своите задължения те се
подчиняват само и единствено на конституцията. Съдиите се
121
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148f24dce6a27c8/001-156%20aggliko.pdf
122
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148f24dce6a27c8/001-156%20aggliko.pdf
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назначават в съответствие със закона и с президентски указ.
Съдебните лица могат да бъдат уволнявани със съдебно решение.
Преместването на съдиите за забранява с указ. Абсолютно
забранено на съдебните лица е да изпълняват друга професия или
платена услуга, но и също така и извършването на
административни функции. Те също така нямат право и да
участват в правителството. Служителите в администрацията на
съдилищата са постоянни. Те могат да бъдат уволнявани само със
съдебно решение. Нотариусите и неплатените регистратори също
са постоянни. Важно е да споменем, че гръцките съдилища се
делят на няколко вида – административни, граждански и
наказателни. Административните съдилища вземат думата по
административни спорове, а гражданските съдилища се
произнасят по частните спорове. Задължително е администрацията
да се съобразява с решенията на съдилищата. Наказателните
съдилища разглеждат случаи от полицейски характер. Учредява се
Върховен специален съд, в който влизат различни жалби и
конфликти.
1.1.4. Президент – правомощия и отговорности123
За срок от пет години се избира държавния глава на
Средиземноморската
държава.
Неговите
правомощия
и
задължения влизат в сила от деня на полагане на клетва.
Държавният глава може да бъде преизбиран само веднъж. За
президент на републиката може да бъде избран всеки гръцки
гражданин, който:
✓ Живял поне пет години преди президентските избори в
страната.
✓ Неговите майка и баща да са с гръцки произход.
✓ Да има навършени 40 години.
✓ Да притежава правоспособност за да бъде избирател.
123
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148f24dce6a27c8/001-156%20aggliko.pdf
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Избирането на държавния глава става поименно на
специално заседание и за президент се избира този, който е
получил мнозинство. Когато президентът е възпрепятстван да
изпълнява своите задължения за повече от 30 дни, се свиква
парламентът за да реши необходимостта от избирането на нов
президент. Негови задължения са:
✓ Представлява страната в международните отношения.
✓ Обявява война.
✓ Сключва договори за мир.
✓ Сключва договори за икономическо сътрудничество и
военни съюзи.
Президентът на републиката назначава премиер-министъра,
който е водач на определената партия с абсолютно мнозинство.
Държавният глава възлага проучвателен мандат на водача на
партията. Той също така, може да освободи правителството от
задълженията му, ако то подаде оставка. Държавният глава свиква
на редовно заседание парламента веднъж годишно. Той има
правомощия и да разпусне парламента, когато е необходимо. Той
издава и приема закони от парламента, в срок от един месец, след
тяхното гласуване. Част от неговите правомощия са назначаването
и освобождаването от длъжност на държавните служители.
Държавният глава не носи отговорност за действия, които е
предприел при изпълнение на своите задължения, освен за
държавна измяна.
1.2. Избирателна система на република Гърция124
Настоящата избирателна система на Гърция се нарича
„засилена пропорционалност“ и представлява форма на
полупропорционално представителство с бонус за мнозинство от
50 места за партията, която печели множество гласове.
Съществува и избирателен праг от 3%, който всички партии и лица
124https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Greece
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трябва да преминат на национално ниво, преди да им бъдат
присъдени места. Тези разпоредби имат за цел да помогнат на найголямата партия да получи абсолютно мнозинство от
парламентарните места (151 от 300), засилвайки правителствената
стабилност.
Бонусът от мнозинство от 50 места беше отменен през 2016
г, но все още се прилага на гръцките парламентарни избори през
2019 г. Системата за бонус с мнозинство от 50 места беше
използвана за пръв път на изборите през май 2012 г., тя запазва 50
парламентарни места за партията се очертава като най-голямата по
общо подадени гласове на национално ниво. Останалите 250 места
се разпределят пропорционално в парламентарните избирателни
райони, според общия валиден процент на гласовете на всяка
партия. Това е малко по-високо от отчетения процент, тъй като
винаги има малък брой невалидни или „празни“ гласове
(обикновено по-малко от 1%), както и процентът на по-малките
партии, които не успяват да надхвърлят прага от 3%, всички от
които не се вземат предвид при разпределението на местата
Гласуването се провежда в училищните сгради в неделя.
Това е повод за празник за учениците, които след това получават
почивка от четири дни. Процедурата се ръководи от председател
съдия или адвокат, назначен от местната адвокатска колегия и
подпомаган от местни граждани, избрани чрез жребий. На
разположение е и местната полиция. На местните партийни
представители е разрешено да наблюдават броенето на
бюлетините, а тяхната роля е да осигурят прозрачност.
Традиционно гласуването се провежда „от изгрев до залез“
(например 7:00 ч. до 20:00ч.). Отделните секции могат да удължат
времето за гласуване по преценка на съдията, ако все още има
избиратели, които се редят на опашка за гласуване.
Гласоподавателите се идентифицират чрез личните си карти и
получават пълния брой бюлетини за избирателния район плюс
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празна бюлетина и празен плик. Избирателите могат да избират
конкретни кандидати в списъка на партията по техен избор, като
маркират с отметка до името или имената на кандидата.
Максимално допустимият брой отметки на бюлетината зависи от
броя на оспорваните места. След приключването на изборния ден
и съобщаването на официалните резултати бюлетините се
транспортират до Централната избирателна служба. Там
бюлетините се преброяват главно с цел да се установи валидността
или недействителността на няколкото неопределено маркирани
бюлетини. Всички нерешени въпроси след преброяването се
препращат към специално свикания изборeн съд, който взема
решения и след това официално публикува имената на избраните
депутати, за да може новият парламент да се свика. Изборният съд
може да се събере по всяко време, за да разгледа жалбите на
кандидатите, които не са били избрани, както и да попълнят
местата, които са вакантни в случай на смърт или абдикация на
народен представител.
1.3. Парламентарни избори в Гърция. Промяна в
управлението.
Опозиционионната с дясноцентристки възгледи партия,
Нова демокрация начело с Кириакос Мицотакис победи на
предсрочните парламентарни избори в Гърция тази година (2019г.)
с 39,83 процента. По този начин партията получава 158 депутатски
места в парламента, които и осигуряват абсолютно мнозинство в
парламента. 125 Гражданското общество сложи край на
правителството на Алексис Ципрас, чиито възгледи са изцяло в
левия политически спектър. Въпреки дългогодишното управление
на Ципрас, някои граждани смятат, че именно неговото
управление е довело страната до тежката икономическа криза.
125 https://dariknews.bg/novini/sviat/opoziciiata-specheli-parlamentarnite-izboriv-gyrciia-snimki-2175457
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Именно поради тази причина, лявата политическа партия не
получи необходимата подкрепа за победа на предсрочните
парламентарни избори. Докато гръцката партия Сириза беше на
власт, данъците се повишиха, но страната остана важен
икономически фактор в световната политика, благодарение на
програмите си за намаляване на бедността и сближаването с
европейските сътрудници. 126
1.4. Икономическо състояние на страната преди и по
време на финансовата криза.
Според повече финансовите анализатори икономиката на
Гърция преминава през различни етапи и фази, свързани с нейното
благосъстояние. Изхождайки от световната икономическа криза,
която настъпи в периода от 2010 г. до 2013 г., нивата на брутния
вътрешен продукт на страната, показва ниски стойности. Това е
изразено чрез динамика на съвкупността от произведените стоки.
Както е категорично ясно от фигура 1 в периода 2010 г. – 2011 г.
коефициентът е в интервални стойности от – 5.48% до -7.3%.

126https://www.actualno.com/analysis/nasledstvoto-ot-chetirigodishnija-mandatna-cipras-news_766086.html
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Фигура 1. Ръст на БВП в Гърция в сравнение с предходен
период, 2009 - 2021
Източник:
growth-rate-in-greece/

https://www.statista.com/statistics/263605/gross-domestic-product-gdp-

Причини за световната финансова криза127:
1. Икономическата неграмотност на населението
2. Неконкурентоспособност
3. Липса на визия и политика за продукти
4. Липса на финансова дисциплина, липса на финансови
познания, склонност към пируване
5. Неефективна бюрокрация
6. Манипулиране на информация, поради политически
интереси.
127https://bg.wikipedia.org/wiki/Икономическа_криза
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7. Липса на правилно структурирани приоритети (кой
приоритет пред кой друг да е и защо)
8. Неадаптираност към пазарната икономика
9. Корупция и възползване от бюджетни средства
Изводи от световната икономическа криза:
1. Доведе до съкращаване на обема на продажбите и срив
на финансовите борси, т.е води до намаляване на ефективността на
икономическия модел, основан на експлоатация.
2. Понижаване на цената на горивата.
3. Нараства броя на безработните
Цели, които си поставя родината на демокрацията за
благоприятни развитие на страната:
1. Повишаване на жизнения стандарт на живот чрез
образование и гарантиране на качествено здравеопазване.
2. Изграждане на инфраструктурни връзки, които да
осигуряват условия за развитие на икономиката.
3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката
чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда и насърчаване на
инвестициите.
Финансовите анализатори все още не са открили основната
причина, породила кризата дори и години след икономическата
катастрофа. Повечето икономисти, банкери и централни органи
дори не успяха да предвидят кризата, и нейните последици.
Тяхното становище бе, че през пролетта на 2009 г. не се
предвиждаше нито криза, нито и възстановяване от нея. А след
настъпването й, като основна причина посочиха неразбирането на
големия дългов пазар, които бе истинска заплаха за
икономическата стабилност. Кризата предизвика продължителна
депресия, чрез глобална стопанска дестабилизация. Неин основен
белег е инфлацията, което е обосновано от изменението на баланса
между стоката и паричните средства, което пък от своя страна
води до обезценяване на ценни книжа и намаляването на
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покупателната стойност на населението. По този начин се засили
влиянието на глобалните монополи и това доведе до икономически
и финансови сътресения, чиито последици бяха имаха най-голямо
поражение върху пазара на труда в Европейския съюз.
Единствения начин за преодоляване на кризата беше в
провеждането на ефективна антикризисна политика, която доведе
до решения за преодоляване на световната финансова криза.128
От фигура 2, която представя икономическото развитие след
световната финансова криза, можем да достигнем до извода, че
страната е започнала икономически да се възстановява. Това е
знак, че нивото на безработица ще се понижи, което пък от своя
страна ще мотивира младите хора да останат и да се развиват в
демократичната република. Чрез откриването на нови работни
места, ще се задвижи пазарната икономика и ще доведе до
увеличаването на разходите в потреблението. Икономическият
растеж e обусловен от следните фактори: човешки капитал,
заетост, физически капитал (производствени мощности,
съоръжения и т.н.), инфраструктура (пътна, водна, енергийна,
комуникационна
и
т.н.),
технологично
знание
(научноизследователска
и
иновационна
дейност,
и
информационни и комуникационни технологии).

128
https://www.investor.bg/analizi/91/a/kolko-bolezneni-sa-posledicite-otfinansovata-kriza-157716/
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Фигура 2. Сигнали за растеж на гръцката икономика
Източник: Financial Times

Основното предизвикателство пред формулирането на
икономическите политики се състои в намиране на баланс по
отношение на стимулирането на всички гореизброени фактори на
производство. Именно поради тази причина търсенето на
споменатия
по-горе
баланс
следва
да
отчита
тези
предизвикателства, като се търсят възможности за известно
приоритетно фокусиране върху тези области на изоставане.
Пренебрегването на важността на тези проблеми или забавянето на
адекватните действия на държавата може да се окаже
изключително неблагоприятно към европейските и световни
стандарти в дългосрочен план.
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Заключение.
През последните години, Гърция бе подложена на много
трудности, изпитания и предизвикателства. Страната бе в сърцето
на икономическите криза, а последиците от нея се оказаха пагубни
за демократичното й развитие. Гражданското общество се
обедини, като последиците от това доведоха развитието на
страната да поеме в положителна насока. По този начин се
установиха причините за дългата финансова криза и високото ниво
на безработица. Въпреки нестабилната политическа система
страната запази своето място в световната политика, като доказа,
че е възможно сътрудничество във процесът на възстановяване на
пазарната икономика. Днес демократичната държава е пример в
утвърждаването на Европейски принципи и ценности.
2. Република Кипър
Увод
Средиземноморската държава Кипър заема ключово
географско разположение на световната карта. Въпреки малките
си размери, страната е основен възел на конфликти и интереси
между Гърция и Турция. Именно поради тази причина, държавата
от Близкия изток е разделена на три части. Република Кипър,
която е член на Европейския съюз от 2004 година (южна част),
Севернокипърска турска република (северна част), която е
призната единствено от Турция. Поради фактът, че островът е бил
исторически повлиян от Великобритания и е бивша нейна
колония, на територията на страната и към днешна дата
съществуват две действащи британски военнoвъздушни бази Акротири и Декелия. Островът е разделен чрез „зелена линия“,
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която представлява охранявана граница, и преминава през
столицата Никозия. 129
Това са факти, които превръщат острова стратегически
значим за световните политически процеси. От изложеното погоре можем да разгледаме два аспекта на кипърския въпрос. От
една страна е ясно, че той засяга голяма част от световното
пространство – Близкия изток, Балканите и Евразия. В
исторически план, са възникнали идеи сред гръцката част от
населението на острова за обединение на Кипър с Гърция.
Погледнато през призмата на турските геополитически интереси
Република Кипър е задължена да гарантира правата и сигурността
на гражданите с ислямска религиозна принадлежност. В този
смисъл, Кипър притежава ключова роля за определянето на
турската външната политика. Южната част на Република Кипър е с
форма на управление президентска република, докато
Севернокипърска турска република е с полупрезидентски режим.
Моят задълбочен анализ ще се фокусира върху държавното
устройство и управление на Република Кипър, т.е на южната част.
Настоящата цел на моето изследване е да систематизирам
възможните причини за икономическите предизвикателства пред
Кипър и до колко избирателната система има отношение към тях.
Обектът на моят анализ е Република Кипър. Предметът на
изследването ще бъде политическите и административните
структури, както и стабилността на тяхното функциониране.
2.1. Начало на политическите конфликти
Според кипърската конституция от 1960 г. се предвижда
президентска система на управление с изпълнителна,
законодателна и съдебна власт, както и сложна система от
разпределение на властта, предназначено да защити интересите на
кипърските турци. Недоволството в Гърция от Макариос
129https://bg.wikipedia.org/wiki/Република_Кипър
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(кипърския президент) убеждава гръцките полковници да започнат
преврата от 1974 г. в Никозия. Турция отговаря, като стартира
военна операция на Кипър с ход, неодобрен от другите две
международни страни, Гърция и Обединеното кралство,
твърдейки, че това е за защита на турското малцинство от
гръцките милиции. Нашествието е наречено „Кипърска мирна
операция“ от турска страна. Турските сили превзеха северната
част на острова. Много хиляди хора от двете страни напускат
острова изцяло, а много кипърски турци също се преместват във
Великобритания. През 1983 г. кипърските турци обявяват
независима държава, наречена Турска република Северен Кипър,
която никога не е била призната от никоя държава, освен Турция.
През 1985 г. Турска република Северен Кипър приема
конституция и провежда първите си избори. 130
2.2. Разделение на Кипър
През 1974 г. след преврат, спонсориран от гръцката военна
хунта кипърските турци формално създават свои институции с
общоизбран президент и министър-председател, отговорен пред
Народното събрание, упражняващ съвместни изпълнителни
правомощия. Кипър е разделен, на контролираните от кипърските
гърци южни две трети от острова и окупираната от турците
северна една трета. Република Кипър е международно признатото
правителство на Република Кипър, което контролира южните две
трети от острова. Освен Турция, всички чуждестранни
правителства и ООН признават суверенитета на Република Кипър
над целия остров Кипър. Турция, която не признава Република
Кипър, и администрацията на кипърските турци в северната част
на острова, не приемат управлението на републиката над целия
остров и го наричат не с международното си име, а като „кипърски
гърци“. Нейната територия, в резултат на турската инвазия от 1974
130https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Cyprus
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г. и чийто статус остава спорен, се простира над северната трета на
острова. Северът провъзгласява своята независимост през 1975 г.
131

На 15 ноември 1983 г. северът на кипърските турци обявява
независимост и образуването на турската република Северен
Кипър, която е призната само от Турция. След президентските
избори през 1998 г. Клеридес се опитва да сформира правителство
на национално единство, като включва шестима министри от
партията на Демократичния митинг на Клеридес, двама министри
от социалистическата партия, трима от Демократическата партия и
един от Обединените демократи. Правителство за национално
единство обаче не е постигнато поради това, че левицата и
центристката демократическа партия отхвърлиха предложението,
предпочитайки да останат опозиционни партии. 132
2.3. Обединяване и влизане в Европейският съюз.
Резултатите от ранните преговори между гръцките и
турските политици доведоха до споразумение за обединение като
двукамарна, федерация с територия, отредена на гръцката и
турската общност в един обединен остров. Въпреки това, никога
не е постигнато съгласие по по-фините детайли и двете страни
често се срещат в безизходица по следните точки, наред с други. 133
Гръцката страна134:
✓ Предприема силна линия по отношение на правото на
връщане на бежанците в имоти, освободени при разселването на
кипърските държави от двете страни от 1974 г., което се основава
на резолюции на ООН и решения на Европейския съд по правата
на човека;

131https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Cyprus
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✓ Възприема всякакви предложения, които не позволяват
репатриране на турски преселници от континенталната част, които
са емигрирали в Кипър от 1974 г .;
✓ Подкрепя по-силно централно правителство.

Турската страна135:
✓ Подкрепя
слабото
централно
правителство,
председателстващо в две суверенни държави в доброволно
сдружаване, наследство от по-ранните страхове от господство от
мнозинството кипърски гърци;
✓ Тя се противопостави на плановете за демилитаризация,
позовавайки се на опасения за сигурността.
Продължаващите
трудности
при
намирането
на
споразумение представляват потенциална пречка за влизането на
Кипър в Европейския съюз , за което правителството кандидатства
през 1997 г. През декември 2002 г. ЕС официално кани Кипър да
се присъедини през 2004 г., настоявайки, че членството в ЕС ще се
прилага за целия остров и се надява, че това ще даде значителна
обвързаност за обединението в резултат на резултатите от
текущите преговори. До средата на март ООН обявява, че
преговорите са се провалили. През май 2004 г. Кипър влиза в ЕС,
все още разделен въпреки че на практика членството се прилага
само за южната част на острова, която е под контрола на
Република Кипър. В потвърждение на подкрепата на общността на
кипърските турци за обединението обаче, ЕС дава да се разбере, че
ще бъдат постигнати търговски отстъпки за стимулиране на
икономическия растеж на север и продължава да се ангажира с
обединението при приемливи условия. Въпреки че някои

135https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Cyprus
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търговски ограничения бяха премахнати на север, за да облекчат
икономическата изолация за кипърските турци, по-нататъшните
преговори не са приоритет. 136
2.4. Конституция , избирателна система и видове
власти.
Конституцията от 16 август 1960 г. предвижда разделянето на
властта между кипърските гърци и кипърските турци. Тази
конституция все още е в сила, въпреки че няма присъствие на
кипърски турци в кипърското правителство. 137
Кипър избира на национално ниво държавен глава президента и законодателна власт. Изборът на президент е пряк,
чрез всеобщо гласуване и тайно гласуване. Президентът се избира
за петгодишен мандат от народа. Изборът на нов президент се
извършва преди изтичането на петгодишния период на мандата на
напускащия президент, така че да се даде възможност на
новоизбрания президент да стартира мандата си на датата, на
която изтича този период. Изпълнителната власт се упражнява от
правителството, а законодателна власт от Камарата на
представителите, докато съдебната власт е независима както от
изпълнителната, така и от законодателната власт. 138
Изборите се управляват от Централната избирателна служба,
която е част от Министерството на вътрешните работи.
Постоянният секретар на МВР служи като генерален служител по
връщането (ГР). На областно ниво постоянните главни окръжни
служители действат като окръжни служители за връщане.
Гласуването е задължително и всеки гражданин над 18 години
трябва да гласува. През 2017 г. кабинетът одобри законопроект за
премахване на задължителното гласуване на избори, с което
официално се прекратява закон. Кандидатите за избор трябва да са
136https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Cyprus
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граждани на Република Кипър и на възраст над 35 години. Ако
има само един кандидат за избор, той се обявява за избран. За да
бъде избран кандидат, са необходими над 50% от валидно
подадените гласове. Ако никой от кандидатите не постигне
необходимото мнозинство, изборът се повтаря в съответния ден на
следващата седмица между двамата кандидати, получили поголемия брой гласове. Кандидатът, получил най-голям брой
гласове на тези повторни избори, се счита за избран. Ако има
свободна длъжност в президентския кабинет, мястото се запълва
чрез избори, които се провеждат в период, не по-дълъг от 45 дни
от появата на такова свободно място. В случай на временно
отсъствие или неспособност на президента да изпълнява своите
задължения, председателят на Камарата на представителите
действа от негово име. Кипър има многопартийна система, с две
или три силни партии и трета страна, която има успех в изборите.
Според член 62, параграф 1 от Конституцията броят на
представителите е 50. От тях 35 се избират от гръцката кипърска
общност, а 15 от кипърските турци. Местата на кипърските турци
остават незаети от 1964 г., когато представителите на кипърските
турци се оттеглят от Камарата. Въпреки това, за безпроблемното
функциониране на Камарата на представителите и по-специално
на комисиите, през юли 1985 Камарата решава да увеличи местата
си на 80. От тези 56 (70%) представители се избират от кипърските
гърци Общността и 24 (30%) от общността на кипърските турци.
139

Изпълнителна власт. Осъществява се от президент.
Президентът, избран с народно гласуване за петгодишен мандат, е
едновременно държавен глава и ръководител на правителството;
длъжността вицепрезидент в момента е свободна; съгласно
конституцията от 1960 г. длъжността е запазена за кипърски турци.

139https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Cyprus
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Министерският съвет се назначава съвместно от президента и
вицепрезидента. 140
Законодателна власт. Тя извършва своята дейност чрез
камарата на представителите. Камарата на представителите има 59
членове, избрани за петгодишен мандат: 56 членове на кипърски
гърци, избрани от пропорционално представителство, и 3 члена
наблюдатели, представляващи малронитските, римокатолическите
и арменските малцинства. 24 места са разпределени за турската
общност. Кипър има многопартийна система с три или четири
силни партии, които като цяло доминират над политическата
сцена. 141
2.5. Икономика
През 2013 г. Кипър преживява значителна икономическо
сътресение. От 1999 до 2007 г. когато е началото на световната
икономическа и финансова криза, кипърският растеж е силен, но
съществуват и уязвимости. Големият дефицит по текущата сметка
разкрива съществуването на неконкурентна икономика, докато
големият и разрастващ се банков сектор в онзи момент излага
икономиката на огромни мултипликатори от възможен
отрицателен финансов шок. Кипърската криза произтича от
експозицията му към гръцките държавни облигации и гръцката
икономика, но изглежда пазарите толерират тази експозиция дълго
време. Дългосрочните предизвикателства включват създаването на
нов модел на растеж, при който публичното потребление ще има
малко по-малък дял от БВП и по-специално инвестициите ще
бъдат стимулирани драстично.142
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Според Михаелидис Кипър страда от свръх самоувереност,
осигурена от около 35 години почти непрекъснат и силен растеж (с
изключение на лека рецесия от 1991 г.). Политическата система на
страната към момента на приемането в ЕС се нуждае от
усъвършенстване, но това не се случва и растежът от предходните
години не се интерпретира правилно. Подобна самоувереност и
недостатъчна компетентност кара политиците, които се
интересуват от краткосрочни политически изчисления, да
подценяват големината на икономическите рискове, които се
влошават значително с течение на времето и суровият избор в
крайна сметка става неизбежен. Според него основният урок е, че
проблемите трябва да бъдат решени рано, защото страните
фалират по два начина - постепенно, а после изведнъж. 143
Заключение
От изложеното по-горе можем да заключим, че островът
представлява стратегически възел на интереси между Гърция и
Турция и обхваща голяма част от световното пространство –
Близкия изток, Балканите и Евразия. Разделянето на острова го
прави значим за световните политически процеси. За това за
страната е важно да гарантира правата и сигурността на
гражданите. Днес островът се развива динамично с при
привличането на богати чуждестранни граждани, които да изберат
страната за постоянно място за пребиваване, чрез инвестиции в
туризма и икономиката.
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