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Изборите за 42-ро НС:
12 май 2013

• ЧИСЛАТА вече са известни!
– Като %-ти и брой действителни гласове
– Прескочили над и изпаднали под бариерата от 4%

• Какво ВИЖДАМЕ ЗАД числата?
– Адекватен анализ и обоснована интерпретация…
– Идеологемно изкривяване на реалностите…

Има ли ПОБЕДИТЕЛ?
– Сила за правителство и самостоятелна политика…
– Увеличаване или свиване на електоралната база…
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1,891,89Партия ВМРО-БНД

0,440,44Партия Демократична ГИ

11,3011,31Партия ДПС
1,631,63Коалиция НПСД + НДСВ

30,5230,54Партия ГЕРБ
26,6126,61Коалиция КБ-БСП

7,307,30Партия Атака

0,460,46Коалиция Горда България

0,750,75Партия Зелените
1,341,34Партия Глас Народен

1,671,67Партия РЗС

1,731,74Партия Лидер
1,381,37Коалиция СДС +
2,922,93Коалиция ДСБ + БДФ
3,243,25Партия Движение БГ

3,713,70Партия НФ за Спасение на България

SORA (100% от
протоколите)

Резултати ЦИК
(100% РИК и чужб.)

42-ро НС:  изборен резултат от 12 май 2013

42-ро НС:  изборен резултат …
• Само 4 партии в новия парламент:  неочаквано, но факт!

• Но още 9 партии и формации с над 1%. Поне 3 от тях имат видим
потенциал за влизане в парламент

• 2 патриотично-националистически формации с перспектива – НФСБ и
ВМРО

• Сините с общ потенциал за група над 20 депутата – ДСБ, СДС, Дв.БГ и
други

• 3 формации с неясно ситуиране: Лидер, РЗС, Глас народен, но също с
потенциал за активно включване

• Новите граждански формации – далеч от минималния минимум от 1% 
за значимо политическо участие

• Алтернативните леви – комунисти – или в неизвестност, или с плачевен
резултат

• Много про-американски партии, нито една про-руска партия
• Повечето партии са без национално разпознат лидер – без тази така

нужна персонификация в политиката
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97,7108 86097,6132 88419 МИР Русе

97,8160 79197,4186 46127 МИР Стара Загора

ПИ 5 юли 2009
% на действ. 
гласове от
гласувалите

брой действ. 
гласове

брой действ. 
гласове

% на действ. 
гласове от
гласувалите

97,3127 93897,2153 48315 МИР Плевен

97,8211 18397,8262 0963 МИР Варна

97,7196 22697,6244 9832 МИР Бургас

98,0161 70997,2182 43716 МИР Пловдив-град

ОБЩ брой на избирателите в 9-те
МИР (вкл. дописаните) – 3 034 718
д.
42,2% от всички избиратели

597 888 98,298,0616 98223+24+25 МИР София

ОБЩ брой на избирателите в 9-те
МИР (вкл. дописаните) – 3 026 817
д.
42,5% от всички избиратели

ПИ 12 май 2013

Динамика на гласуване в
9 многомандатни избирателни райони

Изт. Данни на ЦИК.

26,617,730,539,7

38,5

42,6

41,9

45,1

36,8

48,8

47,3

% от
всички
действ. 
гласове

1 678 
641

59 081

79 364

55 732

118 111

90 033

88 944

292 011

брой
действ. 
гласове

5 юли 2009

Гласуване за ГЕРБ

26,7

29,9

29,9

34,6

33,9

38,3

35,5

% от
всички
действ. 
гласове

1 081 
605

34 210

48 090

32 545

73 171

66 533

62 003

212 163

брой
действ. 
гласове

12 май 2013
% от
всички
дейст

в. 
гласов

е

брой
действ. 
гласове

% от
всички
действ. 
гласове

брой
действ. 
гласове

25,327 58115,320 31319 МИР Русе

31,250 10321,139 35627 МИР Стара Загора

Гласуване за БСП-КБ

12 май 20135 юли 2009

32,741 85619,830 42115 МИР Плевен

23,048 50016,142 2753 МИР Варна

23,245 56613,332 5692 МИР Бургас

25,541 24717,431 78516 МИР Пловдив-град

942 541

163 235 27,318,1111 74523+24+25 МИР София

748 147ОБЩО за страната

ПИ 2009 – ОБЩ брой на
избирателите в 9-те МИР (вкл. 
дописаните) – 3 026 817 д.
42,5% от всички избиратели
ПИ 2013 – ОБЩ брой на
избирателите в 9-те МИР (вкл. 
дописаните) – 3 034 718 д.
42,2% от всички избиратели

Динамика на гласуване за ГЕРБ и БСП в
9 многомандатни избирателни райони

Изт. Данни на ЦИК.
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Тенденцията е очевидна!

• Това са избирателните райони – големи градски, от които
тръгва и се разгръща всяко обръщане в
политическото/властовото позициониране на големите партии

• Очевиден е ръстът на БСП, на етикираната левица, на
единствената партийна алтернатива на ГЕРБ

• Реципрочен по мащаб е сривът на ГЕРБ – като скачен съд в
една по същество дву-партийна конфигурация (на водещите
партии)

Устойчива ли е тази тенденция?
Може ли да бъде пресечена и върната обратно?

От кого? Кога? Как?
От БСП отвътре!!!  Отвън!

748 147

942 541

2009 2013-V 2013-ІХ

1,081605

1,678641

2009 2013-V 2013-ІХ

ГЕРБ колко загуби?
Докато “печелеше” 12.V. БСП колко спечели?

При “загубата” си от 12.V.

?

Изт.: АССА-М.

- 597 000 ?

+ 194 400
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Основните въпросителни:
след 12 май 2013

• Демокрацията ЗАГУБИ или СПЕЧЕЛИ?
– Нужда от изяснена концепция за “демокрация”…

– Въпрос на процедури и институционално
функциониране…

– Усещане на народа-суверен за негова
активна значимост или маргиналност…

• Коя е СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА???
– В поредицата от стъпки…

– Може ли да се обърнем назад и върнем
към доминиране на ГЕРБ-Борисов?

ДУБЛЬОРИТЕ – голямата интрига
в Избори ‘2013

• Дубльорите бяха на една крачка да влезнат в 42-то НС:  
– да избутат старите партии на Прехода, 
– да формират реален плурализъм, 
– да започнат преход към нова партийна структура

• На 12 Май не успяха?
• На следващия тур избори – вероятно ще успеят!

• Страхът от тях ще расте ли?
– Как ще се съпротивляват старите елити на Прехода?
– Как ще надделеят новите елити на “нормализацията”?
– Новите ще бъдат ли по-здравословни от досегашните?
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131169
180000

2009 2013-V 2013-ІХ

258481

395733

2009 2013-V 2013-ІХ

Изт.:  Бюлетин на ЦИК за резултатите от избори, 2009, 2013.

?- 137 000

Атака колко се свива?
Докато се готви да

управлява след 12.V.

НФСБ как превзема?

Докато стои уж
маргинална.

4% 4%
?

131169 90000

2009 2013-V 2013-ІХ

285662

152319
200000

2009 2013-V 2013-ІХ

Изт.:  Бюлетин на ЦИК за резултатите от избори, 2009, 2013.

?
- 133 000

СИНИТЕ (СДС+, ДСБ+) 
до колко пропадат?
Докато се готвеха
да са вечни...

Движ. БГ как излита?

Докато ги мислят за
напудрени куневчета.

4% 4% ?
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10000057 611

2009 2013-V 2013-ІХ

400466

610521

2009 2013-V 2013-ІХ

Изт.:  Бюлетин на ЦИК за резултатите от избори, 2009, 2013.

?- 210 000

4% 4%

ДПС загуби монопола си?
Докато остана уж

монополист на 12.V.
НПСД как пробива?

Докато е уж
незабелязана на 12.V.

Гласуване от Турция за ДПС:
показател за бъдещето на ДПС

36 288 39 858

88 220

62 093

2001 2005 2009 2013-V 2013-ІХ

През 2010 г. Конституционният съд анулира 18 140 гласа
от 23 секции от Турция за ДПС. С това им отнема един

депутат. Създава прецедент…
Сега отново е сезиран за изборни нарушения в Турция:

дописани съмнителни списъци; в секция над 935 гласа; …
Изт.:  Данни на ЦИК за резултатите от избори за 38-мо, 39-то, 40-то, 41-во и 42-ро НС.
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Динамиката от 2009 към 2013:
една фактическа и методическа питанка…

• Всички парламентарни партии пропадат с
магическото число 35% от предишния брой гласове:
– Огромен отлив на симпатизанти и гласоподаватели;
– Какво ще стане на следващия изборен тур?
– Кой ще пресече тази негативна за себе си тенденция

и кой ще я усили???

• Само БСП увеличава дела се – и то с 26% от
предишния брой избиратели!
– Но ще съумее ли да съхрани този успех и да развие
тенденция нагоре, напр. за да достигне обратните +35%?

• Няма ли да се подхлъзне отново с нелоялни властови
партньори – както през 2005-2009??

• Няма ли да бъде подхлъзната от “синия” премиер Орешарски, 
с неговите сини приближени, които да злоупотребят с “червения”
властови мандат???

15
228

6

39
661

174
8

16
78

25
840

0

94
210
81
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1400
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ГЕРБ БСП ДПС Атака СДС-ДСБ

41-во НС 42-ро НС

5 юли 2009 г. – 4 226 194 действ. гл. 
(60,6% от изб. по списък)

12 май 2013 г. – 3 541 745 действ.гл.
(51,2% от изб. по списък)

БРОЙ
действ. гласове

(хиляди)

Изт.:  По официални данни на ЦИК за резултати от избори, 5 Юли 2009, 12 май 2013.

Динамиката от 2009 към 2013…

– 35,5%
от дела + 26,0%

от дела

– 34,5%
от дела – 35%

от дела

– 47%
от дела
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Истински губещите на 12.V.

• Старите десни
– СДС,   ДСБ,  НДСВ,  Гергьовден

• Новите-стари десни
– Дв. БГ,  ВМРО

• Личностите-приватизатори на дясното в България:
– търсят се нови лица, 

но с истински потенциал, 
за ново лидерство

• Цветан Цветанов – моторът на ГЕРБ

• Бойко Борисов – лицето и символът на ГЕРБ

0,258 873Партия Либерален алианс
/Веселин Марешки/

30,541 081 605Партия ГЕРБ

0,4616 126Коалиция ГОРДа България

33,1%
от всички

действ. глас.
1 171 808ОБЩО социална база

на картелни/бизнес партии

0,113 722Партия Християн-демократическа

1,7461 482Партия ЛИДЕР

% от действ. 
гласовеДейств. гласовеПартия, Коалиция

КАРТЕЛНИ партии: избори за 42-ро НС

Какви граждански структури и
общности имат интерес
от такива партии???
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Има ли победител на тези избори?
• Първият НЕ спечели (ГЕРБ на Борисов-Цветанов)

• Вторият спечели, но НЕдостатъчно (БСП-КБ)

• Третият и четвъртият само отложиха
нахлуването на дубльорите си

• Старите десни и центристи са избутани в сянката
– Като аутсайдери с огласени оставки
– Имат бъдеще, но само след подмяна на лидерите, и след
промяна в мисленето и действието си

• Новите разбраха, че раждането
не е лесна и не е лаишка работа

– Всъщност, дали разбраха, предстои да видим на практика

Какво следва?  (1)
• Неустойчиво правителство на ръба на парламентарната

подкрепа (120 гласа)
– Зависимо от 1-5 гласа от своя не-партньор Атака
– Зависимо от 2-5 дисидентски гласа в БСП-КБ
– Пред призрака-убиец на всеки вот на недоверие от ГЕРБ

• Десен премиер с ляв мандат за правителство
– Ще бъде ли лоялен към БСП и нейните избиратели, които го

издигнаха на власт?
– Ще има ли компетентност за премиер, а не просто за финансист?
– Как ще се справи ли с недоволната номенклатура в БСП?

• Претенция за експертност на правителството, но зависимо от
видими и невидими политически агресори
– Кой ще диктува най-важните назначения: 

• в МВР, ДАНС и специалните органи;
• в НАП, Митниците, Сметната палата, Финансовия контрол;

– Големите бизнес-проекти на САЩ и Русия в България, и на Турция
– Ангажирането във войната в Сирия
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Какво следва?  (2)
• Сепаратистка ДПС, която твърди, че провежда национално-

патриотична политика
– Какво ще прави Ахмед Доган от сянката?
– Ще ескалира ли анонсираният от Лютви Местан сепаратизъм на ДПС?
– Ще бъдат ли използвани горещи етнически конфликти?
– В какъв вариант кризата от Турция ще се пренесе тук, в България?

• Яростен реваншизъм и антикомунизъм от страна на полу-умрелите
десни

– От Иван Костов и маргинализираната ДСБ
– От “либералната интелигенция”, който слиза до примитивното “червени

боклуци” – за да изпреварят енергията на “сини либерални боклуци”

• Херостратска мания сред отиващите си предишни политически
лидери (амбициозни водачи, разглезени “муцуни на Прехода”)

– Преди всичко Иван Костов, с неговата вманиаченост
– И от СДС, и отроили се от нея малки забравени формации
– И в някаква степен от Меглена Кунева и нейната катастрофирала Дв.БГ
– Разбира се и Волен Сидеров, който невротично изпуска монопола върху

национализма

Какво следва?  (3)

• Изборите на 12 май бяха една първа стъпка, 
само първа стъпка!!!

• Каква ще е следващата стъпка, 
следващите стъпки?  Кога? 

• Ще има ли енергия, и лидерство, и организирана
сила за следващите необходими стъпки?

• Ще успеят ли силите, които ще се опитват всячески
да объркват, да подменят, да връщат процеса?
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12 Май бе първа стъпка към връщане
към реална демокрация!!!

• По-малко купени гласове: 
контрол и гражданска съпротива

• Активност на медиите:  
като реална контра-власт

• Активизиране на гражданите: 
от различни и все повече слоеве

• Международни наблюдатели:  
вече не пасивни наблюдатели
на беззакония и злоупотреби

• Освобождаване от примирението, 
че “хората пак ще гласуват за онези”

Първа стъпка, но с едно огромно и грозно
черно петно!

• Технологията за подмяна на бюлетини – на една партия се добавят
“действителни гласове”, а на други се изваждат

• Отпечатани, изпратени, разпределени, внесени подменени бюлетини
– в наистина огромно количество

• Използване на Избирателния кодекс, на ЦИК, на СИК и РИК, на
много от секционните комисии в този мега-механизъм за
фалшифициране на крайния изборен резултат

• Огромно неофициално (криминално) финансиране на този механизъм
и технология. Но не за купуване на гласове по махали… А за купуване
на длъжностни лица, на цели комисии, на застъпници и наблюдатели, 
на претенциозни експерти с флашки…
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Технология на планираната
фалшификация

• Не просто добавени гласове за дадена партия, а разместване на
цялата рейтингова скала – %-те и на големите, и средните, и
малките, и отпадащите партии и формации

• Разработено като механизъм и изпробвано на практика чрез
местни и президентски избори ‘2011

• Организатор и патрон – Цветан Цветанов

• Главни инструменти – МВР; Изборен кодекс и ЦИК; СИК и РИК; 
комисии в избирателни секции; застъпници и наблюдатели

• Черна каса с мафиотски пари: в обем на стотици милиони лева

Подменени БЮЛЕТИНИ – в огромно
количество (изборен прецедент ‘2013)

• Това бе начинът за преместване на %те и изкривяване на резултата
• Да не разчитаме на Прокуратурата да разплете всичко до върха –

след първата си голяма крачка надали ще бърза да направи втора
такава

• Съдим въз основа на косвени неща:
– 1,410.000 бюлетини са официално произведени, но не се отчитат от ЦИК

като налични след изборите: Къде са?
– Около 2,000 секционни печати са произведени без секции за тях?
– Неяснота с поредната номерация на изборните секции?
– Заловени в печатница 480,000 бюлетини, на път за избирателни райони, 

за да се подменя вот чрез тях?
– Заловени в общини отбелязани за ГЕРБ бюлетини, преди да бъдат

внесени за подмяна в секциите?

• Хипотеза за количество подменени бюлетини или вкарани с
фалшиви подписи (мин. около 200 000 !??)
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Номинални
резултати

258 481

400 466

942 541

1 081 
605

ГЕРБ БСП ДПС Атака

30,5%

26,6%

11,3%

7,3%

Пренареждане при 200 хил
фалшиви бюл. за ГЕРБ

/работна хипотеза/

130 000
140 000

258 481

400 466

990 000
880 000

ГЕРБ БСП ДПС Атака НФСБ ДвБГ

Номинални
резултати

258 481

400 466

942 541

1 081 
605

ГЕРБ БСП ДПС Атака

30,5%
26,6%

11,3%

7,3%

26,3%
29,6%

12,0%

7,7%

4,2% 3,9%

Пренареждане при 200 хил.
фалшиви бюл. за ГЕРБ

/работна хипотеза/
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КОСВЕН ориентир: 
магическо число -28%

• За обема на “добавените действителни” гласове и
проценти в полза на управляващата партия ГЕРБ
– организатор на изборите, 
– гарант за тяхната законност, “честност и демократичност”

Не случайно ГЕРБ бяха пропагандно обявени за
“неизбежни победители” на изборите от 12 май 2013: 
и магическото число се оказа намалено почти 3 пъти...    

Когато няма доказана информация за факти, се използват
косвени свидетелства…

В изборна ситуация ориентир са устойчиви зависимости в
играта на големите числа преди, по време и след

парламентарни избори…

Срив на “предизвестения победител”
от номинален рейтинг към реален изборен резултат

/парламентарни избори, 12 май 2013/

Изт.:  Данни на ЦИК за резултатите от парламентарни избори. НПИ, АССА-М, 2001, 2005, 2009, 2013.

- 2,3 пункта
- 10% от дела

20,4%
1 081 605 д. гл.22,723,1ГЕРБ

Април 2009Април 20095 юли 2009

Април 20013

19,5

Април 2005

1 Юни 2001

19,0

24,2

29,2

21,8

Ще
гласуватСимпатия

Април 2001312 май 2013

1 Юни 200117 юни 2001

-7,9 пункта
- 27% от дела

21,3%
1 129 196 д. гл.33,1КБ (БСП+)

Април 200525 юни 2005

+7,5 пункта
+ 30% от дела

31,7%
1 678 641 д. гл.24,4ГЕРБ

- 5,4 пункта
-28% от дела

14,1%
748 147 д. гл.19,3КБ (БСП+)

- 1,2 пункта
- 6% от дела

17,8%
942 541 д. гл.19,0КБ (БСП+)

23,1

НПИ на АССА-М

- 6,1 пункта
- 28% от дела

Мащаб на
срива

15,7%
830 338 д. гл.ОДС (СДС+...)

ИЗБОРЕН
резултат

(от 5,3 млн.)Избори
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Закономерността в големите числа!

• В периода 1994-2005 сривът на победителите, които се
оказват победени, е в порядъка на - 2,5 пъти.

• В периода след 2005 сривът на победителите, които се
оказват победени, става вече в порядъка на -35%...

Интересно, дали следващите избори – предсрочни или
редовни – ще променят и това число???

Виждаме, че мащабът на срива се променя: от порядък
в пъти към порядък в 10-ки проценти…

Но без значителен срив не е възможно, не е обяснимо, 
не е закономерно…

Изт.:  Бюлетин на ЦИК за резултатите от избори, Декември 1994, Април 1997, Юни 2001, 
Данни от ЦИК за резултатите от избори 25 Юни 2005, 5 юли 2009.

СтепенСтепен нана пропаданепропадане нана водещиводещи политполит. . силисили, , когатокогато
““падатпадат”” отот властвласт

10,7748 1472009 “Пада” - 34%16,81 129 1962005 “Идва”
БСП

ГЕРБ

- 35%
24,11 678 6412009 “Идва”

10,8725 3142005 “Нов мандат”
+ 3,4  + 234 812+ Нац. обединение за цар Симеон

ІІ +  Коал. Симеон ІІ

НДСВ

- 2,9 пъти
28,21 952 5132001 “Идва”

15,11 081 6052013 “Пада”

12,9939 3081997 “Пада”
ОДС

БСП

- 2,5 пъти32,32 2629431994 “Идва”

830 338
2 223 714

Брой действи-
телни гласове

12,02001 “Пада” - 2,5 пъти30,51997 “Идва”

Степен на
пропадане

% от избирателите
по изб. списък
(вкл. дописаните)
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Какво търсят “хората”?  (1)
• Търсят се нови политически идеи,

нов позитивен обществен ПРОЕКТ

• Търси се нов патриотизъм и национален протекционизъм
срещу ИМПЕРСКАТА вълна на Глобализацията

• Търси се ново демократично ДЯСНО, в логиката на

западната цивилизована “социална държава”

• Търси се ново ЛЯВО:
– със самочувствие и надмогнало стигмата на историческа вина; 
– умеещо да намира социални и морални, законови и хуманни баланси в

съвременното капиталистическо общество; 
– граждански смело и действено, а не плашливо и безволево; 
– с прагматизма на науката, а не с прагматизма в непотистки мрежи

• Нов граждански и обществен ХУМАНИЗЪМ, 
с нов исторически политически ОПТИМИЗЪМ…

Какво търсят “хората”?  (2)

• Търси се нова гражданска ЕНЕРГИЯ
и ефективна организираност

• Започва вдигане на глава и политическа СМЕЛОСТ
на смачканите класи и социални общности

• Нови стандарти за демократична ХИГИЕНА
в българската политика

• Ново уважение към гражданската ПОЧТЕНОСТ
в публичния живот като цяло
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Critical Election:   Europe ‘2014
• Както в Исландия, Италия, Гърция
• Както и сега в България

• Предстои в голяма част от Европа през 2014

Drastic Changes в България
– Умират десните партии на Прехода
– Нужда от нова дясна партия
– Нови патриотични/националистични
– Нов радикализъм: сега десен – утре ляв
– Класова активизация и осъзнаване
– “Лошият пример” от Турция

Следващите стъпки…
• Първата бе спиране на ГЕРБ, отстраняване
от правителствената власт;  преборване на
Цветан Цветанов;  де-харизматизиране на
Бойко Борисов;  освобождаване от страха
пред тях и от примирението с тях

• Втората е притискане на монополите и свиване на
криминалната сила в икономиката

• Третата е преход към дясна демокрация – чрез
център-дясно правителство, демократична
дясна пазарна икономика, дясна здрава партия

• Четвъртата е олевяване на левицата и
балансиране на демокрацията в България – в
логиката на “социална държава”
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… Четвърта стъпка
• Олевяване на левицата, което няма как да стане без връщане към

свободната дискусия:
– за “социализма” и отделно за “комунизма”;
– за класите, класовата стратификация и поляризация в обществото, за

вредните свръх-елити и за лумпенизираните низини;
– за новите трудови и професионални, общностни и ценностни форми на

“пролетариата” и зависимата “средна класа”;
– за превърнатите форми (религиозни, традиционно-културни, 

космополитно-идеологични, цивилизационни) на класовата борба: в
национален, но и в регионален, и още повече в глобален мащаб;

– за въвличането в Четвърта световна война: все по-гореща и все по-
опасна за оцеляването на човечеството.

• Олевяване на БСП:  
– като един травматичен вътрешен процес, 
– но и като надмогване на идеологическата и моралната стигма над

“виновните комунисти”, която е успешно внедрена в масовото съзнание

Необходимо, за да се балансира демократичната
структура в България…
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