Обществено-политически нагласи
май 2019
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Оценка на развитието
През май са отчетливо забележими признаци за постепенно
преодоляване на последиците от скандала “Апартаментгейт“.
Ако през миналия месец отчетохме осезаемо високи нива на
негативизъм към развитието на страната, то непосредствено
преди изборите виждаме относителен спад на критичността
на обществото, повлиян от пренасочването на фокуса към
кампаниите на политическите партии.
Съотношението между дяловете на критично настроените към
развитието на страната (63%) и тези с положително мнение
(33%), формира отрицателен индекс от -1.9. При оценката за
очакванията за бъдещо развитие, също отчитаме водеща
негативна тенденция (49% от всички).

База: всички, 18+ г., 1024
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Актуални политически теми
След скандалите "Апартаментгейт" и най-вече с къщите за
гости, обществените нагласи към не само към българската
политическа класа, но и към институциите остават високо
критични.
Това ясно се потвърждава от факта, че над три четвърти от
българските граждани смятат, че в България отсъства добрe
работещ механизъм за контрол на усвоените в страната
средства от еврофондовете.
Очаквано, електоратите на двете основни политически сили се
различават в оценките си по този индикатор. 84% от
симпатизантите на БСП са на мнение, че контрол отсъства,
докато 52% от подкрепящите ГЕРБ споделят същата позиция.
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Оценка на българските евродепутати
Нагласите към политическата класа са силно негативни като
неодобрението надхвърля 70%. Тези настроения, както и
относително слабата осведоменост на гражданите, в найголяма степен формират ниската оценка за дейността на
българските евродепутати, която, по училищната скала, е
среден 3.
Също така, трябва да бъде отчетено, че през мандата на
последния ЕП, малко бяха темите, които успяха да влязат в
дневния ред на българското общество. Последната беше
свързана с дебатите и гласуването на пакета „Мобилност“,
които показаха по-широк, вътрешно-политически консенсус,
което обяснява и оценките в по-високата част на скалата.

Избори за ЕП
41% декларират, че ще гласуват на предстоящите евроизбори.
Важно е да се има предвид, че това са нагласите на
гражданите, докато реалното поведение в изборния ден
обичайно е по-различно. Като извод от проучването можем да
прогнозираме избирателна активност, близка до тази на
последните избори за европейски парламент или около 35%.
През този месец резултатите от социологическото проучване
посочват обръщане на тенденциите. Седмица преди изборите
ГЕРБ води пред БСП с около 2,1%, като това най-вероятно се
дължи на по-активната кампания на ГЕРБ, особено в лицето на
премиера Бойко Борисов.
Четири партии със сигурност ще успеят да изпратят
евродепутати, като е много вероятно те да бъдат и пет. Според
проучването, ГЕРБ получава 29,6% от гласовете на
избирателите, БСП - 27,5%, ДПС - 6,9%, ВМРО-БНД - 5,7%,
Демократична България - 4,7%.

Графика 1. „В каква посока - положителна / отрицателна се развива страната?“
Графика 2. „Има ли контрол за изразходването на евросредствата в България?“
Графика 3. „Каква е Вашата обща оценка на работата на българските евродепутати през последните 5 години?“
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Графика 4. „За коя партия/ коалиция бихте гласували на предстоящите избори за Европейски парламент през месец май 2019 г.?“
Съвместно национално-представително проучване на БТВ и Маркет ЛИНКС, проведено сред 1024 лица над 18 г., в периода 11-19 май по метода на прякото-лично интервю.
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