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WISE APPROACH TO YOUR BUSINESS

Методология



МЕТОД НА РЕГИСТРАЦИЯ

Експресно проучване със смесен метод на регистрацияпряко-лично интервю и онлайн анкета.



МОДЕЛ НА ИЗВАДКA

Квотна матрица по пол и възраст



РАЗМЕР НА ИЗВАДКАТА

505 души (18+ години) в 50 гнезда



ЦЕЛЕВА ГРУПА

Имащи право на глас в град София



ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

1 - 6 август 2019 година



ВЪЗЛОЖИТЕЛ
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Основни изводи
►

София изглежда готова за промяна на управленския модел. Най-значимите основания за този извод са оттласкването на
софиянци от политическото начало и обръщането им към гражданското. Традиционно, местните избори са със значително посилен мажоритарен елемент от парламентарните, но и предпочитанията към независими кандидатури и относително ниската
подкрепа за партиите са ясно отчетливи.

►

Настоящата посока на развитие на столицата се проблематизира от по-малко от половината от имащите право на глас. Помасови са настроенията, свързани с очаквания за позитивна промяна, като това не следва да се тълкува като израз на
удовлетвореност от управлението на София.

►

Поляризацията в отношението към Йорданка Фандъкова би могла да бъде разглеждана като следствие от мащабния отзвук,
който получиха няколко събития през последната година. На първо място това е ремонтът на централната част на града,
протестите на граждани срещу презастрояването, както и съмненията за прикрити икономически интереси в предложения за
обсъждане план за Борисовата градина. Постиженията като развитието на метрото, въвеждането на нощен транспорт и
общото подобряване на градската среда са основните аргументи на подкрепящите настоящия кмет. И все пак, като основни
проблеми на града се разпознават тези, в които общината не успя да постигне особено видими резултати за гражданите.

►

Изходните позиции на най-често споменаваните в публичното пространство потенциални кандидатури на Йорданка
Фандъкова и Мая Манолова показват известно предимство на омбудсмана. Първо то се разкрива на ниво одобрение, като тук
неизбежно трябва да бъде направена уговорката, че в момента публичният образ на г-жа Манолова е неотделим от нейната
институционалната роля. На второ ниво е по-високата, декларирана подкрепа, в колкото и условна конфигурация да е тествана
тя.

►

Настоящите резултати дават основание да се очаква известна промяна и в партийната конфигурация в общинския съвет.
Демократична България, която се легитимира с резултата си на изборите за Европейски парламент, дава заявка добро
представяне в конкуренцията на БСП, която също има шанс за втора политическа сила.

3

ОБЩИ НАГЛАСИ

Обществени нагласи /1
Настояща посока на развитие
Положителна
Страната

Общината
Материалното
състояние на Вашето
домакинството

15%

По-скоро положителна
25%

17%

15%

По-скоро отрицателна
33%

34%

25%

23%

20%

43%

23%

11%

2%

6%

9%

Бъдеща посока на развитие
Страната

21%

Общината

22%

Материалното
състояние на Вашето
домакинството

24%

35%

22%

36%

17%

18%

42%

16%

15%

9%

5%

8%

Настоящата посока на
развитие на столицата
се проблематизира от
по-малко от половината
от имащите право на
глас. По-масови са
настроенията, свързани
с очаквания за
позитивна промяна,
като това не следва да
се тълкува като израз на
удовлетвореност от
управлението на София.
Тези нагласи са пряко
свързани с относително
доброто икономическо
състояние на
домакинствата в София
и по-конкретно с повисоките доходи и
ниската безработица.

10%

В каква посока - положителна / отрицателна се развива според вас: / В каква посока очаквате да се развива в следващите 2 години: / База: Всички респонденти (505)
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Основни проблеми на град София
Всички отговори

Първи отговор

Сортирани по първи отговор

Чистота/Замърсяване

11%

Лоша организация на движението/трафик

10%

Екология/мръсен въздух/шума

10%

Презастрояване

10%

Пренаселен град

8%

18%

Лоша пътна инфрактруктура

7%

18%

Лоша градска среда/тротоари/осветление

5%

Ниско качество на градския транспорт

4%

10%

Корупция/злоупотреба със средства

4%

8%

Лошо управление/некомпетентност

4%

8%

Некачествени/продължителни ремонти

4%

9%

Недостатъчни места в ДГ

3%

7%

Паркиране/паркинги

3%

Манталитетът на софиянци

2%

3%

Незаконно строителство

2%

5%

25%
23%
26%
23%

14%

9%

Основни елементи на
околната среда, като
въздуха, чистотата и шума
се очертават като
проблемните области,
посочени от най-много
жители на София. Трябва
да има предвид, че това са
и темите, които нерядко
доминираха публичната
дискусия за София през
последните две години.
Автомобилният трафик и
презастрояването са
другите две най-критични
зони за сегашното, но и за
всяко бъдещо управление
на града, особено имайки
предвид и силните
граждански реакции
срещу втората.

В: Според вас, кои са основните проблеми на град София в момента? Моля, подредете ги според важността им, като започнете от най-важния./ База: Всички респонденти (505)
На графиката са представени 15-те най-значими проблема за столичани. Отворен въпрос, без предварително дефинирани отговори.
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Градове близки до облика на София
Макар повечето от софиянци да не могат да определят друг град, с който да сравнят София, на преден план се появяват столиците
на съседните ни страни като Букурещ и Белград. Виена, която традиционно присъства в челните места на класациите за най-добър
град за живеене е и фаворитът, който е посочван като позитивен модел за развитие на столицата.

В момента София може да бъде оприличена на:
Букурещ

4%

Белград

3%

Виена

София трябва да заприлича на:
Виена

16%

София

6%

Прага

2%

5%

Будапеща
Тирана
Скопие
Рим

1%
1%
1%

Братислава

1%

Истанбул

1%

Париж

3%

Берлин

3%

Лондон
Не мога да определя: 76%

4%

Барселона

Мюнхен

3%
3%

Не мога да определя: 30%

2%

Ако трябва да оприличите София с друг град в Европа, кой би бил той?/ На кой град бихте искали да заприлича София?/ База: Всички респонденти (505)
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Фактори влияещи при избора на кмет на София
Имайки предвид ниската степен на одобрение на политическата класа (7% доверие и 73% недоверие*), не е неочаквано, че 40% от имащите
право на глас в София изразяват предпочитания за независима кандидатура за градоначалник. Изводът се потвърждава и от факта, че за 28%
кандидатът не трябва да е партиен член. Тезата, че добрите отношения с централната власт са от съществено значение за бъдещо, добро
управление се потвърждават за 24% от софиянци. Към настоящия момент, партийни кандидатури показват по-слаб потенциал да мобилизират
подкрепа, което очакваме да се промени във възходяща посока в хода на предстоящата предизборна кампания.

Независим кандидат за кмет

40%

Популярна местна фигура, която не членува в партия

Да има реален шанс да спечели

Да има добри контакти с централната власт

От партията, която подкрепям

Кои от изброените биха били важни за вас когато избирате кмет на София? / База: Всички респонденти (505)
*Цитирани са данни от национално-представително прочуване на Маркет ЛИНКС, проведено през юли 2019 г.

28%

25%

24%

22%
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Одобрение на национални и местни политически личности
Понастоящем, националният омбудсман Мая Манолова е публичната фигура с най-високо одобрение в София, което е с около 3% пониско от регистрираното на национално ниво през месец юли. Идентичното сравнение за Румен Радев показва, че президентът се
ползва с одобрението на повече от половината от софиянци, но, от друга страна, това резултат, който е с 10% по-нисък в сравнение със
страната (64%). Общественото мнение в София е разделено в отношението си към кмета Йорданка Фандъкова с практически изравнени
дялове на позитивната и негативната части на скалата. Непосредствено след дадената заявка за създаването на политически проект,
Слави Трифонов се ползва с одобрението на малко над 1/3, толкова колкото и премиерът Бойко Борисов. Лидерът на БСП Корнелия
Нинова е с най-ниския резултат сред тестваните личности с одобрение от всеки пети имащ право на глас в столицата.

Одобрение*
Мая Манолова
Румен Радев
Йорданка Фандъкова

63%
54%

38%

48%

49%
35%

Бойко Борисов

35%

Корнелия Нинова

Сортирани по одобрение

26%

Слави Трифонов

Красимир Каракачанов

Неодобрение **

52%

60%
22%

63%
20%

76%

Доколко одобрявате или не работата на:/ Скала – 1.Одобрявам; 2. По-скоро одобрявам; (*1+2 – одобрение на графиката) 3.По-скоро не одобрявам; 4.Не одобрявам; (**3+4 – неодобрение
на графиката) 5.Не я/ го познавам; 6.Не мога да определя. База: Всички респонденти (505)
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Отношение към партии и коалиции
Отношението на гражданите на София към водещите политически сили показва по-различна картина от тази в страната.
Спецификата се състои в по-високите относителни дялове на симпатизиращите на ВМРО и Демократична България, за разлика от
по-ниските резултати за БСП и ДПС. Управляващата партия постига относително сходни резултати на национално ниво
(положително отношение 33%) и в София.
Важно е да се има предвид, че тези нагласи са само косвен индикатор за потенциалната подкрепа на партиите на предстоящите
местни избори.

Положително *

Отрицателно **
Сортирани по одобрение

ГЕРБ
ВМРО
Демократична България
БСП

30%

62%

27%

65%

26%

59%

23%

77%

НФСБ

12%

Воля

8%

АТАКА
ДПС

67%
80%

7%

3%

89%

91%

Бихте ли определили какво е отношението ви - положително или отрицателно към следните партии/ коалиции:/ Скала – 1.Положително; 2.По-скоро положително, (*1+2 – положително
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на графиката); 3.По-скоро отрицателно; 4.Отрицателно, (**3+4 - отрицателно на графиката); 5. Не я/ го познавам ; 6.Не мога да определя/ База: Всички респонденти (505)

ЕЛЕКТОРАЛНИ НАГЛАСИ

Политическа мобилизация – местни избори

Не мога да
определя
Със сигурност 7%
няма да
гласувам
6%
По-вероятно е
да не гласувам

8%

ОБЩИ НАГЛАСИ

По-вероятно е
да гласувам
25%

Вие лично ще гласувате ли или не на избори за местна власт?/ База: Всички респонденти (505)

Да, със
сигурност
54%

Декларираната
мобилизация за участие
на предстоящите избори
в София дава основание
да се прогнозира повисока избирателна
активност от тази през
2015 г. (41%).
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Електорални нагласи – първи тур
Два месеца и половина преди изборите и в ситуация, в която повечето потенциални участващи в кампанията за кмет на София не са
официално обявили кандидатурите си всеки резултат следва да бъде разглеждан само като отражение на моментните обществени нагласи.
Въпреки това, в евентуалния политически сблъсък между Мая Манолова и Йорданка Фандъкова, настоящия омбудсман има известно
предимство, което е и пряк резултат от констатираните разлики в одобрението на едната и другата публична фигура.
Първата заявена кандидатура на Борис Бонев дава заявка за добро представяне на предстоящите избори, като може да се очаква
относително висока мобилизация на подкрепящите мажоритарната кандидатура на „План за София“.
Със сигурност може да се каже, че предстоящото обявяване на кандидатурата на Демократична България за кмет на София и евентуалното
участие, под каквато и да било форма, на Слави Трифонов, ще окаже значително влияние върху електоралните нагласи преди местните
избори.
Затворен въпрос

Мая Манолова - независим кандидат
Йорданка Фандъкова - ГЕРБ

23%

Борис Бонев - План за София

7%

Кандидат на Демократична България

4%

Десислава Иванчева - независим кандидат

3%

Кандидат на ВМРО

3%

Костадин Паскалев - БСП
Друг

2%

4%

Не съм решил
Няма да гласувам

28%

ОБЩИ НАГЛАСИ

22%
4%

В: Ако местните избори са днес, за кой от следните кандидати бихте гласували? / База: Всички респонденти (505)
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Електорални нагласи – СОС
ГЕРБ е партията с най-висока степен на одобрение в София, но също така и с най-значим потенциал преди гласуването за СОС на
изборите през октомври. Като много интересна се очертава битката за второто място, за което БСП и Демократична България са с
напълно изравнен резултат. Макар и да се очертава като абсолютен фаворит за т. нар. „патриотична ниша“ в политическото
пространство, ВМРО все още не успява да достигне потенциала, който има сред периферията си.

22%

ГЕРБ
БСП

12%

Демократична България

12%
4%

ВМРО
ВОЛЯ

3%

Слави Трифонов / Няма такава
държава*

1%

АТАКА

1%

Друга

3%

34%

Не съм решил
Няма да гласувам

9%

В: Ако местните избори са днес, за листата за общински съвет на коя партия/ коалиция бихте гласували? *Партията на Слави Трифонов е спонтанно посочена от участниците в
проучването. База: всички респонденти (505)
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Market LINKS
5 Angel Kanchev str., 1000 Sofia, Bulgaria
tel:+ 359 2 980 55 53;+ 359 2 980 04 00;
web:marketlinks.bg

