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Огнян Минчев: Трябват мостове между СДС и ССД 
  
 Можем да извлечем няколко важни извода от изборите. 1. Победител е не БСП, а партията "Други", защото 
навсякъде те вземат най-голям процент. Повечето от тях са малки партии, базирани на кланова и 
клиентелистка връзка между икономически интереси и техните политически брокери по места. 2. Ниската 
избирателна активност и липсата на ясен победител, въпреки че БСП води, показва пълното неприемане на 
статуквото. Същевременно 40-те процента от всички подадени гласове не дават на никого ясен мандат за 
промяна. 3. Партия НДСВ не съществува. 4. БСП е победител, но с резултат, който не развързва ръцете й за 
политическа инициатива. 5. СДС загуби в сравнение с 2001-а 150 000-170 000 гласа, а в София се оформиха 2 
големи граждански общности вдясно от центъра, които наследяват СДС от миналото. Това е твърдото ядро 
поддръжници на сините, останали в СДС днес, и меката периферия поддръжници на ССД и Софиянски. 
Лошата новина за десния център е, че тези 2 граждански общности имат все по-малко общо помежду си. 
Необходими са нови лидери, които да прехвърлят мостове от нов тип между тях. 
  
 Евгений Дайнов: $ 200 000 отблъснаха 200 000 избиратели на СДС 
  
 Новините от изборите са няколко. Първата - че компроматите продължават да отблъскват хората от 
политическия процес. Историята около фондация "Демокрация" показа, че $ 200 000 доведоха до 
отблъскването на 200 000 гласа за СДС. Втората новина е провалът на царистите, които вече са наравно с 
ДПС по влияние и малко преди "Гергьовден", която е третата новина от местните избори. Очевидно е, че 
младите намериха своята партия. Очаквам тежък разговор вътре в СДС. 
  
 Борислав Виларов: Нужна е спешна реформа на политическата система 
  
 Целият политически елит и всички партии катастрофално загубиха. Ниската избирателна активност беше удар 
по цялостната политическа система. С появата си НДСВ успя да разбие двуполюсния модел, но на негово 
място не се е появило нищо реално. Вторият извод е, че на много места хората гласуваха за местни коалиции, 
при които често става дума за политическо представителство в местните парламенти на сенчестия бизнес. 
Заключението е, че са необходими спешни мерки за реформа на политическата система, защото иначе има 
опасност това влияние да се прехвърли и на централно ниво. 
  
 Таня Буруджиева: Вече няма сини и червени крепости 
  
 Доста големият процент на гласувалите за други партии, извън традиционните, показва желанието на 
избирателите да припознаят своите интереси в партии. Другият извод е, че няма изконни територии - нито 
сините крепости са сини, нито червените са червени. Ниската избирателна активност прави всяко говорене за 
победа абсурдно и нелепо. В този смисъл ми се струва, че партиите с политическо бъдеще са тези, които 
решат възможно най-бързо въпроса с личностите и с адаптивността си към всякакъв тип терени. 
  
 Светослав Малинов: БСП се отдалечи от успешно управление 
  
 Свидетели сме на безпрецедентен за най-новата ни история провал на управляващата партия на местните 
избори. Не бих твърдял, че изключителната пъстрота в местните парламенти е някаква индикация, че тя ще се 
възпроизведе и на национално ниво. Нормално е на местни избори да се създават специфични местни 
коалиции. Затова не бива да се правят изводи, че БСП и СДС ще получат подобна пропорция от гласовете и на 
парламентарни избори. Трябва да отчетем успех на БСП. Но те не са неуспешни за СДС независимо от 
провала в София. Този вот е изключително отрезвяващ за БСП - стратегически тя се отдалечи от успешно 
управление. При такъв провал на управляващото мнозинство, при такава криза в дясното, при такава медийна 
атака срещу СДС да вземеш едва 30% за мен е стратегически неуспех. 
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