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Изследването „Приложение на модел на Нолан за анализ на идентичност на малките 

десноцентристки партии в България» бе проведено от Института за свободен капитализъм 

„Атлас“ през лятото на 2013 г.“ . То се базира на лични и отделни срещи на Института за 

свободен капитализъм „Атлас“ със следните партии: ДСБ, ДБГ, Партия Зелените, НП 

„Свобода и достойнство“, Синьо единство, ЕНП и НДСВ, проведени в периода юли-август 

2013 г. При обобщението на резултатите се спазваха общи правила за равнопоставеност 

между субектите, но и се отчитаха особеностите на партийната култура, особено в 

попълването на политическия тест.  

За анализ на числовите данни бе използван модела на американския политолог 

Дейвид Нолан за двустранно позициониране на партиите, който води началото си от 60-те 

години, при който по едната координата (абсцисата) са разположени индивидуалните 

политически и граждански свободи (свобода на словото, на сдружаването, правото да 

избираш и да бъдеш избиран), а по другата (ординатата) – икономическите свободи, 

защитаващи частната собственост и развитието на свободно пазарно стопанство, без 

държавна намеса. Прилагането на тази схема  показва, че политическото пространство 

всъщност е четиризмерно. В него освен „ляво“ и „дясно“ има и „долу” (тоталитарни 

комунисти, националсоциалисти, фашисти, както и други авторитарно-националистически 

идеологии), и „горе”, където  се разполага  либертарианството(класическият либерализъм). 

Използваният при изследването тест с 22 въпроса бе модифициран и адаптиран 

съобразно българската реалност вариант на теста на Нолан с две групи въпроси, разделени  

по признак икономическа и политическа свобода. Въпросите са с различна числова стойност, 

общата им сума е 100 във всяка група. За обработката на числовите данни бе използван 

многомерен векторен анализ на евклидови разстояния между две точки в двумерна равнина. 

Резултатите от общия тест показват ясно разделение между партиите. Според общия 

резултат НДСВ, ЕНП и НПДС са с ясен либерален облик. ДБГр се позиционира в център-

дясното политичесско пространство, с консервативен уклон по отношение на личните 

свободи. Според резултатите от теста Партия Зелените също се оказват с либерална 

ориентация по отношени на личните свободи, докато по отношение на икономическите 

свободи се приблигжават до левите нагласи.  

 С въвеждането на корекции, общото позициониране на политическите партии не се 

променя, но те се „отместват“ както в позиционирането си, така и помежду си. Това е най-

видно с разкъсването на либералната група -  НПДС, НДСВ и ЕНП. Основната причина за 

това е готовността на НПДС да ограничава икономическата свобода, което експонира леви 

нагласи. Те се наблюдават при всички изследвани партии освен ЕНП. Олевяването  се дължи 

основно на противоречието между заявената в партийните програми готовност за подкрепа 

на различен вид държавни субсидии. Например НДСВ са готови да подпомагат с държавни 

фондове научните и ноу-хау разработки за сметка на земеделските субсидии, докато НПДС 

заявяват желание за запазване на земеделските субсидии. 

При отчитането на корекциите в резултатите, освен графично видимото отдалечаване 

между групата НПДС, НДСВ и ЕНП, се забелязва и сближаване между Зелените и НПДС. 

Основна причина за това е идентичната твърда защита на личните свободи от страна на 

двмете партии, и констатираното при корекциите силното отместване на НПДС в посока 

намаляване на икономическата свобода. Друг видим резултат е абсолютно самотност на ДБГр 

в настоящата група партии. Подробни резултати и графики от иследването очаквайте в 

близките дни. 


