
Накъде след 2017?
Залози и алтернативи
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ДИНАМИКА НА ВОТА ДЯСНО-ЦЕНТЪР В 
ИЗБОРИТЕ ЗА НС: 1990 - 2017
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Извън-парламентарна (45г+)

ГЕРБ

Извън-парламентарна (45г-)



ЦЕННОСТНИ ПРОФИЛИ  И  ДИНАМИКА НА  
ОБЩНОСТТА  ДЯСНО-ЦЕНТЪР

5

§ Общи ценностни ориентации – Демокрация, ЕС ориентация,
Върховенство на закона, Дистанция от БСП и политиката на Кремъл;
Съчетаване на прагматизма като принцип във всекидневното
поведение с ценностна реидеолгизация.

§ Поколението 45+ /и ГЕРБ/ – Запазване на идеологическите репери по
оста „комунизъм-антикомунизъм“, „НАТО-анти НАТО“, „ляво – дясно“;
фокус върху „консервативно-традиционните“ норми; критика на елита
за политическа приватизацията на икономическите ресурси

§ Поколението 45- – Възникване на нови обединителни и разделителни
линии; Загуба на виталността на разделението „ляво-дясно“,
начеваща идеологизация по оста „консервативно – либерално“,
„екология – бизнес“; критика на елита от гледна точка икономическата
приватизация на природните ресурси .

§ В големите градски центрове, където е съсредоточена демократичната
общност - преместване на акцента от доходите към качеството на
средата и на живот; умножаване на гражданските инициативи и
активност на равнище местна общност, населено място, квартал,
район.



АЛТЕРНАТИВИ И ЗАЛОЗИ
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Алтернативи Залози

Криза на 
политическите 
елити и взрив на 
недоверието към 
институции и 
политици

• Нов мощен политически субект с национал -
популистко- консервативна идеология, анти 
– ЕС  (върху групи от БСП, Движение около 
Слави Трифонов, националисти….)

• Свиване на цялата дясна общност 
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Алтернативи Залози

Криза на ГЕРБ 

• Преместване на политическото махало в ляво 
- >БСП капитализира най-голяма част от  
наказателния вот. Проблемът за 
коалиционния им партньор - част от 
партиите в ОП; евентуален нов преходен 
партньор (Милениум… и др.)

• Редуциране на ГЕРБ и свиване на дясната 
общност 

• Консолидиране на нова дясна общност –
бивши ГЕРБ и избиратели на 
извънпарламентарни партии (с ЕС 
ориентация); Проблем за намиране на 
коалиционен партньор и за съгласуване на 
управленски политики 
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Алтернативи Залози

Запазване като цяло 
на настоящата 
политическа картина

• Лек спад на ГЕРБ, но със запазваща се 
електорална тежест; Сценарий 2017 -
разпокъсана и линееща извънпарламентарна 
десница

• Антикорупционно зелено-либерално  
движение 

• Обединение на извънпарламентарна 
демократична общност с цел  – > 
представителство в ЕП. 

Евроизборите – ключови, защото БСП ще тества 
стратегията си за дискредитация на Европа 
чрез хибридната пропаганда, построена 
върху тезите за ислямизиране на Европа, 
диктат на Брюксел, демографско изчезване и 
загуба на идентичност…. 


