
    

 

АРГУМЕНТИ „ЗА” И АРГУМЕНТИ „ПРОТИВ”  

по трите въпроса на Националния Референдум – 6.11.2016 г.  

 

1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с 

абсолютно мнозинство в два тура?  

Мажоритарно избиране на народните представители в два тура на гласуване се причислява към 

мажоритарните избирателни системи с абсолютно мнозинство (50% + 1 от действителните гласове).  

Ако в едномандатен район на първи тур един от кандидатите е получил повече от половината от 

действителните гласове, той се определя като спечелилия изборите. Когато няма такъв кандидат се провежда 

второ гласуване, като броя на участниците се редуцира до двама, с което се дава възможност на един 

кандидат да постигне абсолютно мнозинство.  

 
Аргументи „ЗА”   

 

 
Аргументи „Против”  

 

 
Въвеждането на изискването за абсолютно 
мнозинство (което води след себе и решението за 
гласуване в два тура) преодолява недостатъците на 
т.нар. „относително мнозинство”,  т.е. системата, 
при която печели кандидатът, получил най-голям 
брой действителни гласове, независимо колко са те.  
 
Относителното мнозинство създава условия, 
огромен процент от избирателите да останат 
без представителство - ако например, избраният с 
най-голям брой гласове кандидат е получил 30% от 
действителните гласове, 70% от гласувалите 
остават без свое представителство.  
Това не се случва при мажоритарния избор. 
 

 
Необходимостта от печелене на абсолютно 
мнозинство облагодетелства големите партии, тъй 
като те имат ресурсите и нужната подкрепа, за да 
печелят във възможно повече избирателни райони. 
Поради това мажоритарните системи, като цяло, 
водят до процес на консолидация на партийната 
система.  

 
Mажоритарните системи преодоляват 
неустойчивостта на политическата система, породена 
от фрагментацията на партиите, например, и/ или от 
неспособността на партиите да договорят устойчиви 
управленски коалиции.  
 
Обикновено партиите, кандидатите, на които са 
получили по-малко от половината гласове на първи 
тур, са принудени, за да максимализират 
шансовете си, да формират коалиция, от името на 
която на втори тур да се яви един общ кандидат, с 
което да се увеличат шансовете му за постигане 
на мнозинство от гласовете.   
 

 
Мажоритарните системи засилват състезателния 
елемент в изборния процес, а от там и поляризацията 
в политическия процес. Съществува възможност в 
една нестабилна политическа система да възникне 
сериозен конфликт, който да постави на изпитание 
самите основи на политическата система. 



    

 
Един косвен ефект от въвежданeто на подобна 
система е балансирането на радикалните 
политически течения. Основните (нормални) 
политически партии, обикновено се съюзяват на 
втория тур, за да се противопоставят на 
радикализацията на обществените настроения, 
проявили си като гласуване за популистки и 
екстремистки политически формации.  
 

 
Въвеждането на мажоритарната избирателна система 
ще изисква териториалното преразпределение на 
страната в 240 едномандатни избирателни района, 
които да излъчат 240 народни представители. 
Същевременно подобна система е изключително 
чувствителна, що се отнася до общия брой подадени 
гласове в едномандатния избирателен район.  
 
Разлика от един глас може да се окаже решаваща 
за крайния резултат от избора. Това прави 
границите на избирателните райони 
изключително важни. Включването или 
изключването дори на минимални по размер 
територии, но с различна социална и демографска 
структура може да предреши резултата от 
изборите.   
 

 
По-силно чувство за легитимност и представителност 
на народните представители и по-ясни канали за 
"контрол" (в смисъл на по-ясна отговорност) върху тях 
-  по силата на това, че гласоподавателите избират 
между конкретни кандидати, а не измежду партийни 
листи.  
 

 
При нерешен въпрос с надеждността на 
избирателните списъци, вероятно ще се засили и 
задълбочи проблема с все по-масовата изборна 
миграция. 

Във връзка с горния аргумент - очаква се, че 
народните представители ще се чувстват по-
ангажирани към ехните  избиратели и регионалните 
актуални проблеми и особености.  
 

Промяната на избирателната система би създала и 
проблем с преразпределението на гласовете на 
българите от чужбина. Към този момент е неясно как 
ще бъде решен този проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите? 

 

Какво означава „задължително гласуване“? 

 

Може да се дефинира като законово задължение на гражданите по време на избори да се явят пред урните и 

да упражнят избирателното си право. В общия случай е предвидена санкция за неизпълнение на това 

задължение. Стриктно погледнато,  задължително гласуване не може да има, защото поради тайната на вота 

всеки, който не желае да гласува може да пусне невалидна или празна бюлетина в урната. 

В някои страни има легален способ да се направи точно това – като се гласува против всички. 

 

 
Аргументи „ЗА”   

 

 
Аргументи „Против”  

 

 
Повишава се активността на гласоподавателите, 
усилва се легитимността и стабилността на 
политическите институции, излъчени чрез избори. 
 

 
Най-срещаният аргумент е, че този подход не е 
демократичен – превръщайки правото да се гласува и 
свободния избор в административна принуда и 
задължение. 
 

 
Намаляват разходите на партиите за убеждаване на 
избирателите да се явят пред урните.  

 
Как се прилага и контролира задължителното 
гласуване в страна с нисък административен 
капацитет и слаби институции – е друг въпрос, който 
се поставя.  
 

  
Задължителността на гласуването противодейства на 
влагането на пари в реклама и за купуване на 
гласове. 

 
Възможно е увеличаване на „случайните гласове“ – 
произволно посочване на кандидат или партия само, 
за да се пусне попълнена бюлетина. Ако някой 
гласува против волята си, е вероятно той да маркира 
случайни кандидати, най-често първите в листата. 
 

 
Има  възпитателният ефект върху избирателите – 
всеки поема отговорност за избора, след като се е 
включил и посочил политически представител. 
 
(Ако държавата задължава своите граждани да 
гласуват, тя трябва да осигури гражданско 
образование в програмите в училище и да обучава 
всички как да реализират това свое задължение.) 
 

 
Нарушава се свободата на изразяване, защото тя 
включва и свободата да не се изразиш. Ниското ниво 
на участие може да не е резултат от политическа 
апатия - може да е проява на гражданска воля, 
демонстрираща неудовлетвореност от политическото 
статукво. 

 

 

 



    

 

3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и 

коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори? 

Преки държавни субсидии? 
 

Преките държавни субсидии са едни от  основните източници за финансиране дейността на политическите 
партии, наред със средствата от членски внос и даренията.  Директното държавно финансиране за партиите 
възниква в средата на 50-те години на 20-ти век. Първа го въвежда Коста Рика през 1954г., Аржентина – 
през1955г., и малко след това – Федерална Република Германия през 1959г.  
 

Макар и сравнително късно възникнало,  директното финансиране се разпространява изключително бързо. 
Сравнително проучване на 76 демокрации през 2002г. показва, че 61% от тях предоставят такива субсидии.  
Въпросът, който ще бъде подложен на гласуване в Националния референдума на 6 ноември касае 
намаляването на държавната субсидия от сегашните 11 лева до 1 лев на глас. 
 

 
Аргументи „ЗА”   

 

 
Аргументи „Против” 

 

 
Намаляване на корупционните практики и 
респективно, зависимостта  на партиите от 
корпорации, бизнес интереси, сенчести групировки и 
пр. 
 Когато партиите  имат държавно финансиране, 
те ще могат да извършват  партийната си 
дейност с него, а не да прибягват до „услугите“ на  
заинтересовани страни, на които после ще трябва 
да се „отплащат“. 
 

 
Държавното финансиране е само един от елементите 
в борбата с партийната корупция, но далеч не 
единственият, и даже не главният, смятат мнозина 
експерти.   
Ако няма стриктно законодателство и механизми за 
неговото спазване,  партиите  могат да продължат да 
черпят средства,  освен от държавното финансиране,  
и от бизнеса, или от сенчести групировки 
(контрааргумент на първия аргумент „за”) 
 

 
Намаляване на неравнопоставеността между 
партиите, създаване на повече шансове за 
политическа конкуренция и най-вече – подпомагане 
на по-малките партии, които без тези субсидии 
трудно биха могли да съществуват.  
 

 
Гарантираното държавно финансиране прави 
партиите по-пасивни, намалява връзката и 
съпричастността на избирателите с партийния живот 
и в крайна сметка – засилва отчуждението между  
партия и електорат.  
Когато партиите зависят в по-голяма степен от 
членския внос  и от даренията на своите 
симпатизанти,  а не от сигурни държавни 
траншове, има по-голяма отчетност и контрол 
как се харчат  партийните средства.   
 

Увеличаване свободата на партиите да защитават 
политики, без да са зависими от интересите на 
лобистки или бизнес кръгове, които биха били 
склонни да финансират само партии, които прокарват 
законодателно техните интереси.   
 

Така напр.  партия, която защитава определени 
промени в данъчното, или в антимонополното 
законодателство,  би била по-атрактивна за 
„спонсориране“ от дадени бизнеси, от друга, която 
не защитава тези промени. 

 
Наличието на държавни субсидии стимулира  
субекти, които нямат сериозни намерения в 
политиката, да регистрират партии, само за да 
получат партийни субсидии. Колкото по-високи са 
тези субсидии и  колкото по-слаб  е контролът върху 
тяхното използване, толкова  по-атрактивни стават те 
за роене на все нови и нови партии.  

 


