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Оценка за развитието на страната

песимисти

Настоящо развитие на страната

Оценката на българските граждани за
развитието на страната е по-ниско в
сравнение с края на миналия политически
сезон. Близо две трети са тези, които
споделят това мнение. За първи път от
дълъг период от време удовлетворените
от текущото състояние са под 30% от
всички имащи право на глас.
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Българските публични институции са
изправени пред тенденция на сериозен
спад на доверието. Президентската
институция се ползва с най-високо
обществено доверие. Острата
конфронтация между президента и ГЕРБ
все още не оказва съществено негативно
влияние върху публичния имидж на
държавния глава.

12%

0%
-20%
-40%
Позитивно Негативно

Електорални нагласи
Висок е делът на пълнолетните граждани
на страната, които не се чувстват
представени от нито един от настоящите
политически субекти – общо 43%
декларират, че не биха гласували или не са
решили кого да подкрепят, ако днес се
провеждат парламентарни избори.
Преднината на ГЕРБ пред втората
политическа сила БСП е около 4%.
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Политически партии
Недоволството на българските граждани
от политическата ситуация води до общо
свиване на електоралния потенциал на
парламентарно представените партии.
Това е особено валидно за двете
управляващи партии ГЕРБ и Обединени
патриоти и в по-малка степен за БСП, ДПС
и Воля. ГЕРБ се ползва с позитивното
отношение на всеки трети и е първа
политическа сила. На БСП симпатизират
27% от гражданите.
Нагласи за парламентарен вот
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