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 През 21 век  сме свидетели на прилив на хората към града, “до скоро” имащото 

движеща сила село остава   на заден  план и масите се стичат в града, в нашата страна 

се наблюдава огромен приток на хора към столицата.Настоящото изследване представя 

отношението на гражданите на град София към изминалите парламентарни избори и 

новопаоявилата се партия в политическото пространство - ГЕРБ. 

 Съвременния  демократичен модел на България е пряко свързан с прехода от 

тоталитъризъм към демокрация. Именно този преход играе важна роля при 

формирането на новия модел на управление.Гражданското общество заема важна част 

от всяко демократично общество то  е самоосъзнатостта и самоинициативата на 

гражданите.В България гражданското общество започва да се гради по време на 

прехода, като показва своята сила именно тогава, чрез множеството протести  срещу 

управляващия комунистически режим.Именно тогава се усеща силата на гражданското 

общество и неговите възможности.В следствие на събитията от 90-те години това 

гражданско общество се е формирало със своите силни и слаби страни. То е движеща 

сила  на демокрацията, днес когато страната ни се води за демократична то има още по-

голяма важност и възможност да бъде коректив на политическите действия.Но вместо 

това ние сме свидетели на непостоянство от страна на избирателя и честа смяна на 

управляващите елити.Последвалите динамики в управлението на страната са в 

следствие отражение на динамиките на електоратите. Гражданското общество днес в 

модерна България очертава пред себе си тенденция на непостоянни, бързо променящи 

се нагласи.  

 Електоралното поведение е основният индикатор за отношението на гражданина 

към държавната власт.Традиционно електоралният модел на поведение в определена 

страна е в пряка връзка с формиралите се в нея политическа, партийна и избирателна 

система. 

 Настоящето изследване има за цел да анализира електората и да разбере, защо  

поведението на електоралните групи е толкава разностилово и непостоянно, защо няма 

стабилно задържащи се партии на власт. Целта е да  се очертаят мненията на хората и 



кой фактори ги формират, да се установи как гледат на политическите събития и какво 

е тяхното поведение спрямо изборите, също така да се покаже отношението на  

имащите право на глас към партиите у нас помещаващи се в политическото 

пространство  като цел се определя и  проследяване на поведението на респондентите 

при последните избори от 2009 година 

 Изследването е проведено с лица живееещи на територият на град София, което 

не изключва  новозаселилите се граждани на столицта. С оглед на изложените цели на 

изследването се очертава следният предмет на изследване – електоралното поведение и 

факторите който го формират. Обект на изследването са лица който са граждани на 

страната който взимат или съзнателно не взимат  участие в така описаната система: лица 

наа 18 годишна възраст, който имат право да упражняват правото си на глас. 

 Като етап отизследването, процеса на  събирането на емпиричият  материал е 

важен за коректния анализ, за целта бяха проведени 13 дълбочинни интервюта. Темата 

се оказа доста трудна и поради затруднения  относно ситуацията в която се проведе 

изследването. 

 

 Сблъсках се с множество откази за интервюта, като причините, които бяха 

посочени са: 

 

  Незаинтересованост  от политика  

 Отказ поради липса на компетенция (според самите тях) 

 Определяне темата като неинтересна за тях  

 

Проведените интервюта  показват как действа електората и кое формира 

неговите действия и мнения.От направеното проучване се вижда, че константните 

величини при избора за кого да гласува респондента са малко и почти 

липсват.Единствени при твърдият електорат, се очертава тенденция на 

еднопосочно действие, което води до постоянен избор, който не се влияе от 

страничните партий и ситуаций.  

По своя характер  всеки от избирателите  има различни причини, за да 

достигне до своето решение коя политическа сила да подкрепи, и коя политическа 

платформа е най-близко до неговите разбирания. При разглеждане на  социално-

икономическата ситуация в страната през последните 20 години ясно се вижда, че 

избирателите имат своята логика за подкрепа на определена политическа сила. И 



въпреки това все още работещия до 2001 година двуполюсен модел, който 

представлява лявото и дясно политическо пространство в страната. Той се размива, 

но твърдите електорати на определени партийни групи се запазват. Пример за това са 

електората на БСП.Като твьрд електорат на БСП се приемат бившите членове на 

БКП, който макар и в пенсионна възраст са ядрото на електората, имащи настояще 

крепящо се на партийни спомени  разбиращи значимостта на партийна дисциплина. 

От друга страна наблюдаваме несигурни избиратели, който разчитат на 

новопоявили се лидери и възлгат надеждите си относно бъдещето на страната 

имнено като ги подкрепят.Разочарованието от изминалото управление се превръща в 

стимул за подкрепа на новопоявилите се лидери. Тази група подкрепя 

хатризматичните лидери  и очаква промяна, от отчаянието последвало през 

последните управления те имат вяра в новопоявилите са формации.В следствие на 

това отчаянито се среща явлението на плаващите електорати. 

 Интересното е, че след отминаване на периода на еуфория тези плаващи   

електорати са изпълнени с негативизъм по отношение на своят доскорошен фаворит и 

доскорошните им потдръжници  оттеглят своята подкрепа към тях. 

Политическата формация ГЕРБ се оказва друг основен фактор който отллъчва 

гласове от останалите политически сили в България, независимо от тяхното 

позициониране в политическото пространсво – лво, дясно или центриско. Мнозина 

избиратели са пренасочили доверието си, към ГЕРБ,  като новоформирала се партия, 

която има изборна победа с висок процент. 

През последните години в страната се наблюдава отказ от гласуване  на  

избиратели, който нямат доверие към нито една от участващите политически сили и 

преструкториране на  електоратите съобразно променящата се демографска и 

социална картина в страната, данни при определяне на това поведение -липсата на 

електорална активност, водещи се оказват характеристиките като, липса на партия с 

която избирателя се олицетворява, но се забелязва тенденция на силно изразено 

мнение за политиката в страната ни.  

Същевременно изпъква тенденцията за сливане на партията и лидера и като за 

ГЕРБ се приема Б.Борисов.На въпроса съврзан с ГЕРБ, респондентите започват да 

говорят за Бойко Борисов: Новоформиралата се ГЕРБ, се оказва партия, която се 

ползва с голямо  доверие от свойте избиратели, който имат пълно доверие в 

действията й. Респондентите, който подкрепят Бойко Борисов виждат в него силата и 

желанието да подобри икономическото положение на страната ни, също така го 



определят  като честен, отговорен и посочват като характерна за него 

мъжествеността му и обаянието който има. премиера  иска да скъси дистанцията със 

своя избирател именно чрез неговата непринуденост и той иска електората му да го 

почувса близък до себе си и да му делегира доверие не като на  политик, а като един 

от тях. Когато определят поради каква причина са определили дадена  партия или 

лидер се  регистрира, че партия ГЕРБ  е била забелязвана от респондентите  в 

предизборната си  кампания и така е спечелили и свой подддръжници именно чрез 

сяоята близост до избирателя. 

При тях е очертана линия на безрезервна подкрепа в лидера, едно 

потвърждение на Веберовия тип харизматчино господство Вебер разглежда 

харизмата като велика революционна сила в традиционните общества, способна да 

внесе изменения в лишената от динамизъм структура на тези 

общества.Наблюдавайки този модел у нас в в лицето на Бойко Борисов. Без да се 

посочват точни качества на лидера той се е изградил в съзнанието на електората си 

като положителен герой, дори в някой случай са му преписвани качества, който не са 

присъщи на политиците и ги издигат в култ, разпрострянява се мнението, че  Бойк 

Борисов може да оправи страната ни, което от своя страна натоварва допълнително с 

емоционален зариад самия избор на лидера. Електората, който го  е подкрепил 

определя в негово лице бъдещето на страната ни, като възлага  големи надежди. 

Премиера се оказва изключително дискутирана личност, като се фаворитизира 

и възприема като единствената възможна опция за бъдещето на страната 

ни.Независимо дали мнението на респондентите в положително или отрицателно те 

отговарят на въпросите свързани с него и го определят спрямо собствените си 

виждания. 

До тук беше представена линията на положителните конотации с Бойко 

Борисов, но от интервютата се видя, че отрицателните нагласи ги има и са дори 

крайни . Като нова фигура в политическия живот на страната ГЕРБ заедно със своя 

лидер се позиционират в съзнанието на респондентите, независимо дали са харсевани 

или не отношението към премиера е полюсно едната група одобрява неговата 

политика и го подкрепя безрезервно, докато другата вижда  негативи в него и начина 

му на управление.Не се отчита средно положение по отноешение на нагласите към 

Бойко Борисов.Респондентите отчитат като негов минус липсата опит и познания 

ролята му на поставено лице. Формираните мнения и позиции се оказват такива на  

базата на определени фактори един от който е начина на живот на респондентите, 



който показва и социалната стратификация в обещството ни, как живее българина не 

е само икономически показател,а частица от пъзела на електоралното поведение 

което от своя страна съзнателно или не отчита фактора и го отразява в гласа си. 

Стила на живот на респондентите е пряко свързан с икономическото положение в 

страната, като ясно се отчита по наколко индикатора, респондентите прекарват 

свободното си време  харчейки малко пари, те не посочват задгранични пътувания, 

чести пазарувания, скъпи ресторанти и т.н, за тях то се изразява предимно в градски 

условия и ходене до вилата в някой случай. засягайки въпроса за икономическата 

криза посочват, че я усещат.Аспектите, който засягат пряко или косвено 

респондентите са липсата на работа  и неблагоприятните положения на работните 

места       Проведеното проучване доказва, че хората лесно вярват на обещанията 

давани им от политиците и лесно се разочароват от тях.То очертава тенденция на 

предпочитане на харизматични лидери и влагане на много надежда в тях и техните 

качества, който да допринесат за благото на страната ни. 

Миналото определено се очертава, като запомнено с негативите си, докато 

позитивите остават на заден план и са пренасочени към “геройте на 

деня”.Респондентите не спазват тенднции при гласуването си и често се влияят от 

пробуждане на определени внушения от политиците.Картината която дава 

изследването показва граждани, който не отстояват свойте позиции, но имат 

претенции,те не са коректив на властта, но наказателния вот, чрез подкрепяне на 

друга партия е тяхния начин да покажат своята позиция.Факторът гражданско 

общество все още не се е оформил и дори правото на глас често не се използва. 

Респондентите трудно говорят за политика и показват липсата на задълбочени 

познания относно по-конкретни теми, като външна политика или евентуални мерки, 

който те биха предприели в условията на криза, засягайки тези теми се наблюдаваше 

смущение  у респондентите и кратки отговори. 

Проучването потвърждава липсата на доверие в българските политици и поради тази 

причина делегирането на такова, в повечето случай не търпи граници.Доказателство 

за казаното до тук е, че новопоявилият се образ става носител на надежда и 

просперитет на страната ни, като му се вменяват свръх човешки качества в  народен 

облик и поведение. 

Образа на министър предцедателя се оказва различен в очите на респондентите и се 

разграничават ясно тези който безрезервно го подкрепят и тези който не одобряват 

политиката му и  крайно не го харесват.Тези, който го подкрепят виждат бъдещето в 



негово лице, докато тези който не го подкрепят не виждат дори личност или партия 

която да го замести.Именно този фактор се очертава като водещ, липсата на 

алтернатива,често преписва на гласуването само отчетен процес, гласувайки за 

някого, без той да олицетворява напълно вижданията на хората.Опозицията 

единодушно е много слаба и липсата на конкурент на управляващото правителство за 

момента му осигурява удобно място в управлението на страната ни. 

В условията на икономическа криза  респондентите виждат в новия лидер лицето на 

промяната, въпросът е како следва? добре познатия сценарий на разочарование и 

отново делегиране на доверие в новопоявила се формация или демокрация съставена 

от слаби по подкрепа и множество партии…. Само времето ще покаже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


