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Политически	дебат		
 

Същност 
Политическият дебат възниква още  в древността. Първите политически дебати са 

възникнали в древна Гърция и Рим. Поради политическото си устройство (демокрация и 
република) тези държави създали трибуна, от която да могат да се провеждат открити 
дискусии за проблемите на града и за начините за тяхното преодоляване. 

Постепенно с преминаването към по-авторитарна форма на управление (Римската 
империя и впоследствие средновековните феодални кралства) дебатът загубил своето 
значение и бил изоставен в полза на развитието на риториката или по-точно, заради красотата 
на индивидуалната реч. Обществото имало нужда от убедителни мисионери, но не и от 
убедителни политици. Това явление се запазило до Ренесанса. 

По времето на Ренесанса се появила нова нужда от дебат. Този дебат не е бил толкова 
политически, колкото философски. Той поставял основни въпроси върху човешките ценности и 
разбирания, и „отварял“ обществото към идеите от античността. Макар и повечето дебати от 
този период да са били за ценности, именно в една такава ценност – свободата, се възражда и 
политическата идея за демокрация.  

Първите демократични дебати се провеждат в парламента на Великобритания след 
въвеждането на Магна Харта. Впоследствие дебатите започват да се развиват в 
новосформирания Конгрес на САЩ и в Републиканският парламент на Франция. Постепенно 
дебатът на политика се превръща в основна форма за взимане на решение в модерните 
парламенти. 

Днес политическият дебат е най-често използваната форма на дебат в парламентите и 
народните събрания на демократичните държави. Дебатът на политики дават възможност на 
депутатите  да разрешават конкретни проблеми, важни за обществото, като предлагат и 
обсъждат най-добрите решения за разрешаване на конкретен казус. 

Цел 
Целта на политическият дебат  е да помогне на  дебатиращите да намират и 

разрешават общозначими проблеми в екип по най-ефективния, обществено приет начин. Има 
три основни въпроса, на които трябва да се отговори, за да има успешен политически дебат. 
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1. Какво – Дебатът трябва да е ясно дефиниран и приет не само от дебатиращите, но 
и от публиката. Темата трябва да е максимално ясна, за да може да има и полза от 
нейното обсъждане 

2. Защо – Какъв проблем има в статуквото? Какъв обществен проблем се опитваме да 
решим и каква е причината за него? Защо гражданите имат интерес от този дебат? 

3. Как – Как предлагаме да решим проблема? Какъв е нашият план, колко ще струва, 
колко време ще отнеме и какви са ползите от него? Има ли алтернативи? 

За да можем да дадем отговор на тези въпроси, ние трябва да използваме не само 
дарбата на нашето слово, но и конкретни аргументи. Аргументът е в основата на всеки дебат и 
се състои от три прости елемента:  

1. Твърдение – това е тезата, която изразяваме.  

2. Доказателства – това са средствата, които използваме, за да докажем тезата си. Те 
могат да бъдат научни или логически, или фактически. Важното при тях е да са пряко 
свързани с твърдението ни. 

3. Логическа връзка – това е логиката, която използваме, за да свържем твърдението си с 
представените доказателства.  

Аргументът сам по себе си не помага да се намери решение на обществено значими 
проблеми поради факта, че не дава винаги отговор на всички въпроси – какво, защо и как.  За 
тези цели е създадена следващата структура за водене на политически дебат на базата на 
Американската асоциация за политически дебати. 

 

Структура на Политическият Дебат:  
 
1. Дефиниция – за да може дебатиращите да спорят по един и същи въпрос е от 

изключително значение да се даде точна дефиниция на темата. Без да има точна 
дефиниция на темата дебатиращите не могат да водят плодотворен диалог. Но какво е 
дефиницията? Тя е обяснение на темата, което се приема и от двете страни в дебата и се 
изяснява на публиката. Целта на дефиницията е да положи основите за един добър дебат, 
в който и двете страни да говорят за едно и също нещо.  

 
Дефинициите могат да бъдат три основни вида: разширяващи, стесняващи и поясняващи.  
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1.1. Разширяващи – Дефиниции, които са разширяващи имат за цел да разширят темата 
на дебат. Това е дефиниция, която измества темата от нещо конкретно към нещо по-
общо. Пример за такава дефиниция при следната тема „ България трябва да спре 
бежанците от Сирия” би била – Европейският съюз трябва да вземе отношение по 
бежанския въпрос след конфликта в Сирия. В случая темата е разширена по две 
направления – териториално-политически – от България към целия Европейски съюз, 
и по същността на въпроса – от спирането на бежанците в България до решаването на 
бежанския въпрос в Европа. Този тип дефиниции не са особено полезни в 
политическия дебат, защото избягват основната тема. Те водят до популизъм и до 
загуба на интереса на гражданите, и не помагат за разрешаването на конкретни 
политически проблеми. Именно поради това подобни дефиниции винаги трябва да се 
избягват в политическите дебати. 

 
1.2. Стесняващи – Това са дефиниции, които стесняват една обща тема до конкретен 

проблем и решение. По темата: „България ще реформира съдебната система” 
стесняваща дефиниция би била – „Парламентът ще гарантира прозрачност в изборите 
за висши магистрати”. Тук темата е стеснена по своята същност от цялостна реформа 
до реформа при избора на висши магистрати. Този вид теми са полезни, когато темата 
на обществения дебат е твърде обща и просторна и трябва да се работи парче по 
парче, за да се намери решение. Тези дефиниции, макар често използвани също крият 
и рискове. Основен проблем при стесняващите дефиниции е степента, до която се 
стеснява темата. Понякога, поради загубата на общата картина, дебатът се измества 
около формалности, които не засягат обществения проблем и няма да доведат до 
неговото решаване. Съветът към дебатиращите е да се опитат да не използват 
стесняващи дефиниции тогава, когато дебатът може да се води по общата тема. 
Тяхното използване остава изключително полезно, когато дебатиращите не могат да 
вземат отношение по глобалната тема, поради същността на техните позиции, но 
могат да вземат решение по регионалната тема. Пример за такава тема е „България 
ще се справи с бездомните кучета”. Тук ако сте кмет на Пловдив, би било редно да 
стесните темата от България до община Пловдив. Причината за това стеснение е, че 
вие като кмет на града нямате авторитета (властта) да решите проблема на 
национално ниво, но можете да го решите на общинско ниво. 

 
1.3. Поясняващи – Този тип дефиниции са най-често използвани и са най-полезните в един 

дебат. Поясняващата дефиниция обяснява с прости думи какво означава самата тема, 
без да разширява или ограничава темата. Пример за поясняваща дефиниция при тема 
„Българското правителство ще бъде прозрачно” – Правителството на Република 
България ще вземе всички необходими законови и административни мерки, за да 
гарантира прозрачност на своите решения и на решенията на своята администрация. 
Така дадената дефиниция пояснява темата без да я стеснява или разширява. Тя е 



 

 
 Project CB007.2.22.053 

                    Youth Leadership Network 

 

 5 

 
The	project	is	co-funded	by	EU	through	the	Interreg-IPA	CBC	Bulgaria–Serbia	Programme	

 
 

полезна, защото дава границите, в които да се проведе дебатът. Именно този тип 
дефиниции са най-полезни в политическите дебати, защото дават възможност за 
разглеждане на обществено значимия проблем в неговата цялост като и двете страни 
ясно се съгласяват какво точно ще дискутират.  Колкото по-точно и просто е обяснена 
темата, толкова по-лесно е и за гражданите, слушащи дебата да го разберат и да 
вземат участие. 

 
 

2. Проблем – На базата на темата и дадената дефиниция тук дебатиращите излагат 
общозначимия проблем. За да успее да спечели дебата и да запази интереса на публиката, 
дебатиращият  трябва да докаже значимостта на проблема и пряката му свързаност с 
темата. За да е един проблем значим, той трябва да има обществен отзвук,  да е свързан с 
темата на дебата и да е пряко отнесен до публиката му. Когато се избира проблем, има три 
важни правила:  

• Да съществува – Проблемът трябва да е част от статуквото. Няма смисъл от 
дебат за вече решен проблем. 

• Да е обществено значим – Да представлява интерес за обществената група, 
която слуша дебата. Много е важно този проблем да може да е отнесен до 
вашата аудитория и да е зачим за тях. 

• Да е решим – От изключително значение в такъв дебат е дебатиращият да 
може да реши проблема. Това е и целта на един политически дебат – да се 
намери най-доброто решение на един проблем. 

Проблемът не винаги е самата тема на дебата. Той трябва да бъде обяснен и доказан. Трябва 
да се намери основната връзка между проблема и темата на дебата. Самият проблем дава 
на аудиторията отговора на въпроса ЗАЩО. 
2.1. Вина (Причината за проблема) – За да може да бъде разрешен даден проблем, 

дебатиращите трябва да покажат причината, довела до съществуването на проблема. 
Вината не винаги е персонифицирана.  Тя може да бъде както вина на една 
институция или личност, така и модел на поведение, техническа база и др. В повечето 
случаи вината е свързана с определени обществени, политически или икономически 
модели на поведение. За да може те да бъдат изяснени, дебатиращият трябва да 
докаже каква е основната причина за съществуването на проблема. Причините за 
един обществено значим проблем може да са много, но тук е от значение да се 
посочи основната, тази, без която проблемът би изчезнал. Причината да се търси 
основната вина е, за да може чрез нейното премахване, проблемът да бъде решен по 
най-ефективния начин. 
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3. План – Планът е решението на дадения проблем чрез премахване на причината (вината) за 
появяването на проблема на първо време. Планът дава планираните  действия на 
дебатиращия и показва какви стъпки ще предприеме за разрешаването на проблема. 

  
3.1. Агент – Това е личността или институцията, от която се очаква да приведе плана ви във 

действие. Без агент не може да се докаже кой ще е отговорен за привеждането на 
плана в действие. Много е важно агентът да може да оказва пряко влияние на вината. 
Ако агентът не може пряко или косвено да премахне причината за проблема, то няма 
и начин да реши проблема. Агентът може да бъде и дебатиращият, но по принцип е 
организация или институция, овластена да оказва пряко влияние на вината (причината 
за проблема). Това се налага от политическите реалности и от факта, че дори и 
министър-председателят не може да премахне еднолично причините за някой 
наболели политически проблеми. 

 
3.2. План за действие – В тази част  дебатиращите излагат по точки / по стъпки план  с 

конкретните мерки за разрешаване на проблема. Всяка предложена мярка трябва да е 
осъществима от агента и да атакува вината, за да може да реши проблема. Тъй като 
времето на дебата е ограничено дебатиращите обикновено се ограничават в рамките 
на 2 до 4 основни стъпки/точки. Планът трябва да бъде осъществим. Ако вашият агент 
не е овластен да изпълни плана ви, няма да може да бъде решен и проблемът. Ако 
пък планът ви не премахва причината за проблема, колкото и да е ефективен, той 
няма да сложи край на съществуващия проблем. Именно поради тези причини всяка 
стъпка/точка от плана трябва да е обвързана с агента и вината.  

 
3.3. Време и цена за изпълнение – След като дебатиращите представят своя план те 

трябва да посочат и за колко време, и срещу какъв ресурс ( паричен и непаричен) 
планът им ще реши проблема. Всеки един план се измерва по ефективност. Публиката 
не обича решения на всяка цена. Всеки гражданин иска и има правото да знае колко 
ще струва едно решение. Понякога скъпите решения създават допълнителни 
проблеми и негативите, които носят, надхвърлят десетократно ползите. Трябва да се 
знае и колко време ще отнеме премахването на самия проблем. Хората искат да знаят 
след колко време очакваме измерими резултати. Колкото по-дълго е времето, толкова 
по-малко публиката би повярвала в способността на плана да премахне причината за 
проблема и така и него самия. 

 
3.4. Ползи от плана – След като представи план, дебатиращият трябва да посочи и ползите 

от него. Понякога е от голямо значение да се дадат и допълнителните ползи, а не само 
решението на проблема, защото именно те печелят вниманието на публиката. 
Ползите трябва да са реални и осъществими, а не хипотетични. 
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Причинно-следствена връзка между план, вина и решение - В края на всяка реч 

дебатиращите трябва да посочат накратко как чрез своя план са премахнали вината за 
проблема и по този начин са разрешили проблема. Това кратко заключение се прави, за да 
се насочи публиката защо именно те печелят дебата. Тук се набляга на факта, че публиката 
има най-силен интерес в началото и в края на всяка реч. Именно тук е идеалният момент 
да се даде кратък отговор на въпроса какво променяме и защо го променяме. 
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Ценностен	Дебат		
 

 Същност 
Анализационния и ценностния дебат са често използвана форма на комуникация в 

медиите и гражданските общества на демократичните държави. Те дават възможност за дебат 
на общозначими теми и за оценяването им на базата на общоприети ценности. 

Ценностния дебат се заражда в древна Гърция като форум на базата на който древните 
философи и политици са обсъждали своите виждания за света и начина по който той е устроен. 
За разлика от политическият дебат при анализационния и ценностния дебат се обръща по 
голямо внимание не на крайния резултат а на ефекта от него върху обществото и неговите 
ценности. 

Цел 
Целта на ценностния дебат  е да помогне на  дебатиращите да анализират и съпоставят 

различни виждания и решения на базата на общи ценности по обществено приет начин. Оста 
на анали тук обикновено се крепи на анализ на ползите и пречките произтичащи от 
приемането на дадената тема.  

За да можем да направим тази съпоставка всяка страна подхожда на базата на даден 
критерий който представлява общоприета ценност (система от морални и социални принципи 
правила и вярвания) през чиято призма разглежда дебата  

За да можем да дадем отговор на тези въпроси, ние трябва да използваме не само 
дарбата на нашето слово, но и конкретни аргументи. Аргументът е в основата на всеки дебат и 
се състои от три прости елемента:  

1. Твърдение – това е тезата, която изразяваме.  

2. Доказателства – това са средствата, които използваме, за да докажем тезата си. Те 
могат да бъдат научни или логически, или фактически. Важното при тях е да са пряко 
свързани с твърдението ни. 

3. Логическа връзка – това е логиката, която използваме, за да свържем твърдението си с 
представените доказателства.  

Аргументът сам по себе си не помага да убедим нашите опоненти в причините поради 
които защитаваме нашата позиция както и в правилността и.  За тези цели е създадена 
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следващата структура за водене на ценностен дебат разработен от съвременния философ Карл 
Попър  

Структура на Анализационната и Ценностната реч:  
1. Дефиниция – за да може да се разбере един въпрос е от изключително важно значение да 

се даде точна дефиниция на темата. Дефинициите могат да бъдат разширяващи, 
стесняващи и поясняващи както вече бе разгледано по горе: Стесняващи, Разширяващи и 
Поясняващи. За разлика от политическия дебат  тук е от изключително значение да 
разгледаме темата в нейната цялост както и отражението и върху обществото и неговите 
ценности.  
Пример -  Тема: „Това правителство вярва в смъртното наказание“  
Дефиниция: Ние вярваме че наказанието с лишаване от право на живот при тежки углавни 
престъпления с голяма обществена опасност е оправдано от морална, социална и 
политическа гледна точка.  
 

2. Статукво – За да можем да говорим по определена тема е важно да сме наясно с текущата 
ситуация и обстановката около нас. С тази цел дебатиращите разглеждат темата тук и сега 
на фона на съвременната реалност защото иначе не биха могли да дадат отговор на 
въпроса дали казуса е правилен или не за нас сега. Смъртното наказание може да било 
ценност преди 500 години но дали това е факт и сега?  
 

3. Критерий – Тук говорителите излагат общозначимата ценност на базата на която 
анализират определена тема . За да успеят говорителите трябва да докажат връзката 
между тяхната ценност и темата. Възможно е двата отбора да имат различни ценности. 
Сблъсъка тук не е на базата на различните ценности а на последствията които прилагането 
на темата има върху тях както във своите позитивни страни така и във своите негативни.   
Пример – При същата тема:  
Правителство: Ние виждаме справедливостта като основна движеща сила помагаща за 
запазването на общественият мир и живота на хората. Все по често ставаме 
свидетели на рецидиви вследствие на меки наказания и до загуба на многобройни 
човешки животи особено в борбата с тероризма. На фона на това ние смятаме че за 
постигане на тази обществена и правна справедливост трябва да върнем смъртното 
наказание като гарант за ценността на човешкия живот не на престъпниците и 
терористите но на техните жертви – мирните граждани. 
Опозиция: Опозицията вижда правото на живот като основна ценност която трябва 
да бъде защитена на всяка цена. Това което правителството иска е да създаде 
държавно убийство. Тук ние искаме да напомним че именно хуманността и 
уважаването на човешкия живот е това което ни различава от терористите. 
Уважаването на човешкия живот е това което гарантира мира и хуманността в 
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съвременното общество и всяко погазване на нашите принципи би ни приближило по 
близо до това срещу което се борим.  

 
4. Аргументи  - Аргументите са съвкупност от теза, доказателства и логическа връзка. Целта на 

аргумента е да изкаже определено становище по темата и да го подкрепи с доказателства.  
 
4.1. Теза  – Това е твърдението отправено от говорителя (Пример: Смъртното наказание е 

оправдано.)  
4.2. Доказателства – Това са общопризнати факти на базата на които се доказва тезата на 

говорителя. (Пример: По суровите наказания повишават общественото спокойствие и 
премахват саморазправите според проучване на Тексаския Правен Факултет.)  

4.3. Логическа връзка – След като говорителите представят своята теза и доказателства те 
трябва да ги свържат логически и да ги обвържат със своя критерий/ценност. (Пример: 
Поради това че смъртното наказание премахва саморазправата то следва да бъде 
оправдано с цел понижаване на престъпността)  
 
В ценностните дебати се използват множество аргументи за да опишат двата различни 
свята този на правителството и този на опозицията и разликите между тях. На базата 
на различните аргументи слушателя може да направи своя извод в кой свят той би 
искал да живее.   
 

5. Резюме и логическа връзка между отделните аргументи критерия и темата.  В края на 
речта говорителите трябва да посочат накратко как чрез своите аргументи доказват дадена 
позиция на базата на общоприетата ценност която защитават. Това кратко заключение се 
прави за да се насочи публиката защо именно тяхното становище е най-правилно и 
общоприето.  

	Формати	на	дебат:		
В днешно време има много различни форуми за политически дебат. Най-често срещаните са 
парламентарните и президентските дебати. На базата на тях са разработени различни 
обучителни формати. По-известни от тях са следните: Американски президентски дебат – 
Линкълн - Дъглас; Американски парламентарен дебат; Британски парламентарен дебат и др.  
Тъй като това е само кратък обучителен справочник ще се спра на два конкретни вида 
обучителен дебат – Симулация на американски парламентарен дебат и Симулация на 
Британски Парламентарен Дебат.  
 

Симулация на американски парламентарен дебат 
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Това е дебат с 4 говорителя, разпределени на правителство и опозиция. 
1. Първа е речта на министър-председателя – 7 минути.  

Той открива дебата, дава дефиниция на темата, представя обществено значимия проблем, 
причината за него (вината) и дава план за неговото разрешаване, като коментира цената и 
времето за осъществяване на плана.  

2. Следва речта на лидера на опозицията – 8 минути.  
За да имаме дебат, лидерът на опозицията трябва да се съгласи с дефиницията. Ако 
опозицията не е съгласна с дефиницията и я оспори, дебатът ще бъде около дефиницията, а не 
около темата на дебата. След като се съгласи с дефиницията, лидерът на опозицията решава 
дали да се съгласи със съществуването на обществено значимия проблем. Ако той не е 
съгласен трябва да докаже защо този проблем не съществува или защо не е обществено 
значим. След като разгледа проблема, лидерът на опозицията трябва да обори или приеме 
вината (основната причина за проблема). Ако опозицията  е съгласна с проблема и с вината, 
трябва да даде алтернативен (контра) план. В този случай от особено значение са  цената, 
времето и ползите на двата плана. Лидерът трябва да докаже по-добрата ефективност на своя 
план. Тук често се задава въпросът дали е възможно правителството и опозицията да са 
съгласни по всички точки. Отговорът е да, но тогава нямаме политически дебат, а политически 
консенсус. 
 

3. Следва речта на министъра (члена на правителството) – 8 минути. 
 
В рамките на неговата реч той трябва да обори лидера на опозицията в частите, в които не е 
съгласен с правителството. Той също трябва да обобщи казаното от министър председателя и 
да допълни проблема, вината и плана като представи нови доказателства. Той няма право да 
противоречи на министър- председателя. 
 

4. Следва речта на опозиционера (члена на опозицията) – 8 минути. 
В своята реч опозиционерът трябва да обобщи дебата до тук и да даде нови доказателства в 
подкрепа на опозиционната теза. Той няма право да противоречи на лидера на опозицията. 
 

5. Въпроси  
a. Въпроси по време на речите - По времето на първите четири речи след 

изтичане на първата минута и преди започване на последната минута може да 
отправя въпроси с вдигане на ръка. Въпросите се отправят от опозицията по 
време на речите на правителството и обратно от правителството по времето на 
речите на опозицията. Говорителят има право да приеме или отхвърли въпроса 
преди да е зададен. Въпреки тази свобода е важно да се даде шанс поне на 
един въпрос по време на речта. Въпросите би трябвало да спомагат за 
уточняване на съдържанието на речите, а не да целят да губят времето на 
говорителите. 

b. Въпроси от публиката – 10 минути. След първите 4 речи се дава шанс на 
публиката да отправи въпроси към правителството и опозицията. Въпросите се 
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задават първо към правителството и след това към опозицията. Отговорите се 
дават от министър-председателя и лидера на опозицията.  

 
6. След въпросите следва обобщителната реч на лидера на опозицията – 4 минути. 

Той трябва да обобщи дебата като засегне точките на противопоставяне с правителството и да 
докаже защо именно опозицията печели. В тази реч се извършва само обобщение на дебата и 
не се дават нови доказателства или примери. 

7. Последна е речта на министър-председателя – 5 минути. 
Той завършва с обобщение на дебата. Той трябва да покаже точките на противопоставяне и да 
докаже защо именно правителството печели дебата. В рамките на последната си реч той няма 
право да даде нови примери или доказателства. 
В края на симулацията може да се проведе гласуване, за да се разбере коя страна е спечелила 
повече подкрепа. 
 

Симулация на британски парламентарен дебат  
 
1. Какво е Британският парламентарен стил дебати (БП) 
Британският парламентарен формат (British Parliamentary или BP) е един от най-широко 

разпространените стилове дебати и е официалният формат на световните и европейски 
първенства по дебати за студенти (World Universities Debating Championships и European 
Universities Debating Сhampionships съответно). 

Името му произлиза от факта, че форматът имитира случващото се в британския парламент, 
където всяко предложение за промяна или приемане на закон се прави пред двете камари 
на парламента – на общините и на лордовете (House of Commons и House of Lords). По тази 
причина към първия говорител на правителството се обръщаме с министър-председател, 
а когато темите за дебат са на английски, се формулират по следния начин: This House 
Would/Believe.   

Следващите страници целят да запознаят читателя с основните правила на формата, който 
набира все повече популярност и трайно се налага като Форматът за дебати сред 
студенти и вече завършили дебатьори. 
 

2. Отбори 
Най-характерното за Британския парламентарен стил дебати е, че един срещу друг се изправят 

не два, а четири отбора – по два от страна, т.е. има два утвърждаващи отбора (откриващо 
и закриващо правителство) и два отбора в опозиция (откриваща и закриваща опозиция). 
Всеки отбор се състои от двама дебатьори, които се подготвят заедно и се борят за 
победата с всички останали в дебата (фиг.1).   
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Откриващото правителство е натоварено със задачата да дефинира дебата, да му постави 

граници и да даде тон на дискусията и да представи най-основните аргументи за дадената 
тема. Откриващата опозиция се противопоставя на казаното от правителството и от своя 
страна дава най-силните аргументи против поставеното предложение за промяна. 
Закриващите отбори и от двете страни трябва да защитят позицията на своята страна, като 
същевременно предоставят нов и вълнуващ ъгъл, от който да се погледне дебатът. За 
разлика от други формати (например американски парламентарен дебат), в БП 
въвеждането на нови аргументи в долната половина на дебата е не просто позволено, а 
задължително. Целта на всеки отбор в БП е да блесне, независимо от коя позиция говори, 
да допринесе за развитието на дебата възможно най-много и да направи така, че неговите 
аргументи да са тези, които остават в съзнанието на съдиите като главните точки на 
сблъсък. Това прави формата изключително динамичен, оспорван и вълнуващ – всяка реч 
предизвиква обрат, победата често не е ясна до последната минута, защото всеки 
говорител излага нови гледни точки и тълкуване на случващото се. 

3. Речи 
Всеки говорител в БП дебат има на разположение 7 минути, в които да изложи позицията и 

аргументите си. Въпроси могат да се задават на всички говорители (включително 
обобщаващите), стига това да не се случва в първата или последната минута на речта, 
които са защитени. Важно е да се отбележи, че макар отборите от една и съща страна 
(например – откриващата и закриващата опозиция) се състезават помежду си, те не могат 
да си задават въпроси или директно да противоречат на това, което е казано от същата 
страна преди тях. Въпросите са кратки изказвания/въпроси, с които противниците могат да 
атакуват казваното в момента или да върнат вниманието върху това, което те са изложили 
в собствените си речи. Хубаво е да се приемат поне един или два въпроса на реч (повече 
от два отнемат от времето за анализ и развитие на собствените аргументи и не е добър ход 
тактически) и да се предлага поне по един по време на речта на всеки от 
противоположната страна. Повече за конкретните изисквания към съдържанието и 
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структурата на речите на всеки говорител можете да намерите в точка 2 – Роли на 
говорителите.  

4. Теми   
Темите в БП не се обявяват предварително – всички състезатели научават темата на следващия 

кръг непосредствено преди започването му и имат точно 15 минути да подготвят речите и 
отборната си линия. Всеки отбор се подготвя самостоятелно – т.е. влизайки в дебата, 
закриващото правителство не знае какъв модел ще предложи откриващото правителство 
(същото се отнася и за двете опозиции). Както липсата на предварително подготвени теми, 
така и необходимостта да се адаптират развитите по време на подготовката аргументи 
спрямо това, което се случва в горната част на дебата, допринася за изключителната 
динамика и трудност на формата. В подготовката си за състезание добрите отбори влагат 
много време и усилия в това да са подготвени по максимално широк спектър от теми, така 
че да могат бързо да формулират интересни и подплатени с факти аргументи по въпроси 
за политика, икономика, морални и социални проблеми, теми за изкуството и мястото му в 
съвременния свят и много, много, много други.    

Освен че засягат различни сфери, темите в БП се различават и по начина си на формулиране. 
Има три основни вида формулиране – затворено, полуотворено и отворено, което влияе 
на начина, по който трябва да се подходи към темата.  

4.1. Затворени теми  
Това са теми, в които проблемът, който ще се дискутира в дебата, е ясно разграничен и 

конкретен, най-често засяга конкретно събитие от политическата, икономическата или 
социална действителност.    

Пример: Това правителство вярва, че САЩ и ЕС трябва да се опитват да окуражават мира, 
като сериозно субсидират израелски бизнеси, които инвестират в палестински 
територии.   

Плюсовете на подобен вид теми са, че за всички участващи в дебата е ясно къде ще се 
осъществи основният сблъсък, тъй като дебатът е в голямата си степен дефиниран, 
оставяйки на откриващото правителство само леко да насочи дискусията (за разлика от 
отворените теми, където дали ще се получи интересен дебат зависи до голяма степен от 
начина, по който правителството реши да го дефинира). Същевременно, подобен тип теми 
могат да се окажат сериозен препъни-камък за отбори, които не са наясно със ситуацията, 
която се дискутира в темата (например не са запознати с конфликта Израел-Палестина от 
горния пример), и по тази причина не могат да дадат релевантни аргументи за страната си.   

4.2. Полуотворени теми 
Това са теми, които дават достатъчно контекст, за да са всички страни наясно в кои параметри 

ще се движи дебатът, но същевременно дават известна свобода на правителството да 
дефинира и моделира дискусията.   

Примери: Това правителство подкрепя приватизацията.  
Това правителство съжалява за упадъка на тясно интегрираното семейство.  
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4.3. Отворени теми 
Отворените теми са теми, в които за какво ще се говори в дебата е отворено за интерпретация 

– самата тема дава само най-общи щрихи, в които откриващото правителство да намести 
тема по техен избор. Такива теми са рядкост по турнири, тъй като се смята, че дават 
прекалено голяма тежест на откриващото правителство, което може да направи или 
разруши дебата. Въпреки това, подобен род формулировки могат да бъдат изключително 
интересни и забавни и са чудесно упражнение за креативност от страна на откриващото 
правителство и за бърза реакция за всички останали отбори.  

Ето няколко типични примера за отворена тема:  
Това правителство вярва, че колкото повече, толкова повече.  
Дали ще се дебатира суровостта на присъдите в съдебната система или консуматорското 

общество, в което хората се стремят все повече и повече към материалните вещи (или пък 
нещо съвсем различно, което по някакъв начин би могло да се впише в крилатата фраза на 
Мечо Пух), е избор, който откриващото правителство може (и трябва) да направи.  

5. Роли на говорителите 
В тази част ще се разгледа ролята на всеки говорител в един британски парламентарен дебат – 

какво трябва и какво не трябва да се прави, и ще се дадат практически примери по 
следната тема: 

Това правителство ще въведе задължително гласуване.  
5.1. Откриващо правителство  
5.1.1. Министър-председател 
Министър-председателят е този, който има честта (и задължението) да изложи дефиницията и 

модела на дебата и да даде контекста, в който ще се развива дискусията. Особено важно е 
механизмът (ако има такъв) да бъде изказан възможно най-рано, за да могат всички 
останали участници в дебата да адаптират аргументите си спрямо дефиницията. Тъй като 
темите в БП винаги предлагат промяна на статуквото, е важно министър-председателят да 
докаже, че такава промяна е нужна и предлаганият механизъм е решението, което всички 
чакат и което ще подобри ситуацията.  

 Един от най-ефективните начини да се постигне това е като се следва моделът: Какво не е 
наред със сегашната действителност? – Как нашето предложение  ще адресира проблема? 
– Нека ви опиша прекрасния свят, в който ще живеем, ако се съгласите с нас и 
предприемете тази стъпка! 

Министър-председателят е и този, който трябва да поднесе най-убедителните един или два 
аргумента за правителството, за които (в идеалния случай) да се говори до края на дебата 
и които да им донесат победата.  

Нека разгледаме примерната тема – нужно ли е да се въведе задължително гласуване? В една 
добра първа реч министър-председателят накратко ще опише ситуацията в момента – 
рекордно ниската избирателна активност, липса на заинтересованост и ангажираност на 
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хората към политическия живот в страната, скептицизъм и недоверие към политиците и 
системата. Ще даде обяснение защо всичко това е вредно за страната и гражданското 
общество и ще представи предложението на правителството и техния модел – 
задължително гласуване за всички граждани, а който се откаже от това си право и 
задължение, е подложен на двойно по-висок данък (например). Следва обяснение защо 
задължителното гласуване е работещо решение и защо е важно за една държава да има 
политически активни граждани и как задължителното гласуване ще доведе до активиране 
на гражданската позиция. Речта би трябвало да завърши с кратко описание на това колко 
по-бързо ще напредне страната, ако хората живо се интересуват от случващото се в 
парламента и държат политиците отговорни за действията им – нещо, което би могло да се 
постигне чрез задължително гласуване.    

5.1.2. Заместник министър-председател  
Заместник министър-председателят трябва да подкрепи аргументите на съотборника си, да 

възстанови тяхната логика и цялост, ако такава е била загубена заради атаките на лидера 
на опозицията, и да предложи нови два или три аргумента за задължителното гласуване. 
Примери за аргументи биха били фактът, че при задължително гласуване партиите ще 
трябва да положат повече усилия, за да печелят нови избиратели, а не както до момента 
да разчитат на малък, но постоянен електорат, който им осигурява място в парламента при 
ниска обща избирателна активност.  

5.2. Откриваща опозиция 
5.2.1. Лидер на опозицията 
Лидерът на опозицията има за цел да разруши колкото се може повече от аргументите на 

правителството и да изложи най-силните контрааргументи. Най-често лидерът на 
опозицията може да избере дали да атакува проблема или решението, които 
правителството предлагат. Нека отново разгледаме горния пример – лидерът на 
опозицията може да избере да посвети речта си на това да обори факта, че ниската 
избирателна активност е нещо лошо – напротив, той/тя може да твърди, че така гласуват 
само тези, които са мотивирани и подготвени да го направят и да носят отговорността на 
избора си. По-добре е да има малък процент, но ангажирани граждани, които искат да 
вложат време, за да разберат за кого и какво гласуват, отколкото да гласува всеки, който 
не желае да се образова по темата и го прави просто за да избяга от наказанието. Ако 
лидерът на опозицията (и цялата опозиционна пейка) успеят да докажат, че проблем не 
съществува, то те доказват че и няма нужда от решението, което се предлага.   

Другият път, по който може да поеме опозицията, е да признае, че проблем съществува, но да 
твърди, че предложеното решение не просто няма да го реши, но и ще влоши ситуацията. 
В нашия пример хората, които не желаят да гласуват, но са принудени, могат да влязат и 
просто да зачеркнат произволно квадратче в знак на протест или, както се случва в 
Бразилия, където гласуването е задължително, да издигнат и изберат носорог за член на 
градски съвет.   
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Третият вариант, който обаче изисква много внимателен подбор на думите и не винаги е 
възможен заради липса на време и/или взаимоизключващи се твърдения, е лидерът на 
опозицията да докаже, че проблем няма, но дори и да се приеме чисто хипотетично, че 
този проблем съществува, то решението не работи, така че дори да имаше проблем, 
предложението на правителството пак не би направило света похубаво място за живеене.  

5.2.2. Член на опозицията 
Аналогично на заместник министър-председателя, вторият член на откриващата опозиция 

цели да доизгради тезата на партньора си, да атакува аргументите на противниците си и, 
не на последно място, да представи своите собствени аргументи. Това е и последният 
говорител от първата половина на дебата.  

5.3. Закриващо правителство 
5.3.1. Член на правителството  
Третият говорител на правителството е и първият говорител на закриващото правителство. 

Неговата роля е да внесе нещо ново, да помогне на публиката и съдиите да видят дебата 
от различен ъгъл, чрез който да ги убеди, че позицията на правителството е правилната. 
Много е важно това ново – анализ или изцяло нов начин на гледане на дебата, защото 
оценката на този говорител зависи до голяма степен от това доколко успее да внесе 
свежест и да влее нова кръв в дебата, с която да го накара да се разгори отново. В един 
добър дебат до този момент ще са казани най-основните и очевидните аргументи за 
темата. Работата на члена на правителството и неговия партньор в 15-те минути 
подготовка е да открият онзи уникален прочит на темата, за който двамата говорители 
преди тях да не са се сетили (или който да не са имали време да развият). Много е важно 
тук да отбележим, че в никакъв случай закриващото правителство не трябва да си 
противоречи пряко с казаното от откриващото правителство. Аргументите трябва да 
изграждат нова гледна точка, а не да рушат вече изграденото. Ножът в гърба (пряко 
противоречие с горната половина на пейката) се наказва сериозно и не се гледа с добро 
око нито от съдии, нито от състезатели.    

Разбира се, да се открие нещо допълнително, без дори да знаеш какво ще кажат хората преди 
теб, е трудно и често изглежда почти невъзможно – особено ако откриващото 
правителство са изключително добри и имаш чувството, че не е останало нищо неказано, 
няма нито един нов пример или ъгъл. Съдиите взимат това предвид и не очакват да се 
излезе с пет съвсем нови аргумента – една нова гледна точка е напълно достатъчна. 
Полезно да се мисли за по-широкия кръг заинтересовани страни или за начина, по който 
предлаганата промяна ще се отрази на неочаквана група хора, за да се открие този нов 
ъгъл. В примера със задължителното гласуване закриващото правителство може да се 
фокусира върху ползите, които тази промяна ще доведе в бъдеще – децата, които ще 
израснат в едно общество, в което се гласува и в което се води политически диалог и как 
тези деца, които ще имат изградена гражданска позиция, ще могат да донесат промяната.   

5.3.2. Обобщаващ говорител 
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Последният говорител от правителствената пейка има за цел да представи на публиката и 
съдиите едно пристрастно обобщение на случилото се в дебата. В обобщаващата реч не 
трябва да има нови аргументи – могат да се дават само нови примери и да се оборват 
аргументи, които са изказани в речта на члена на опозицията. Вместо да излага нови 
аргументи, последният говорител на правителството трябва да идентифицира точките на 
сблъсък като, слушайки само него, слушателите трябва да останат с впечатлението, че 
всички те са спечелени от правителството. В добрата обобщаваща реч говорителят прави и 
още нещо – представя нещата в такава светлина, че да изглежда сякаш не просто неговата 
пейка е излязла победител, ами че основната заслуга за тази победа е на неговия партньор 
от закриващото правителство. Новият ъгъл, представен в третата реч, трябва да звучи като 
нещото, което е решило дебата, като най-ключовото и запомнящо се нещо от целия дебат.     

5.4. Закриваща опозиция 
5.4.1. Член на опозицията 
Членът на опозицията изпълнява същата роля като члена на правителството – да внесе новото 

в дебата и да постави под светлината на прожекторите материала на закриващата 
опозиция, измествайки този на откриващата. Важно за третия говорител на опозицията е и 
да се ангажира с казаното от предходния говорител (член на правителството), за да може 
долната половина на дебата да се обособи като отделна и вълнуваща част, в която 
аргументите, изказани през първата половина на дебата, да играят второстепенната роля. 
Отново, полезно за отбора на закриващата опозиция, е да мисли за възможните различни 
прочити на темата и за примерите от историята, които доказват защо на практика 
прекрасната идея на правителството няма да проработи.  

5.4.2. Обобщаващ говорител 
Аналогично на обобщаващия говорител от правителството, последният говорител на 

опозицията трябва да представи свой субективен разказ за последните 50 минути. Отново 
не се допускат нови аргументи и се разчита само на примери и доразяснения. 


