
Връщане към дневния ред от 2021 и паритет на двете основни политически сили
февруари 2023

Проучване, финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Маркет ЛИНКС, проведено сред 1080 лица над 18 г. в страната в периода 18 – 27 февруари 2023 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.
Представените резултати не са прогноза. 

Началото на предизборната кампания беше дадено преди дни и в

общ фон на обществените настроения, за който не можем да открием

аналог в последните повече от три десетилетия. Най-тежката криза на

довериенесамовполитическатакласакатоцяло,ноивосновополагащи

забългарскатадемокрацияинституции.

Въпреки крайно негативното обществено отношение към

политическите сили, критиките на президента към тях, както и опитите

на отделни публични говорители да превърнат темата за

конституционна промяна в основна за обществото, половината от

българското общество не приема аргумента, че това е основната

причина за нестабилното обществено-икономическо развитие на

странатапрезпоследнотодесетилетие.

Кризата на доверието в институциите е може би основният

самоналагащ се извод от недоверието към хартиената бюлетина,

върната в първите седмици на 48-мото НС. Мнозинството от

българските граждани декларират, че имат доверие на машинното

гласуване, като инструмент за повишаване на качеството на изборния

процесунас.

Мерките за ограничаване на инфлацията и растежа на цените на

продуктите от потребителската кошница ще бъде една от важните теми

и на предстоящите избори , но трудно би достигнала мобилизационния

потенциал, който показаха тезите, залагащи на събуждането на

екзистенциалните страхове, свързани с оцеляването през тежката зима

и които бяха широко тиражирани в октомврийската предизборна

кампания.

Измерените настроения по отделните актуални обществени теми

разкриват любопитни тенденции. На първо място трябва да отбележим,

че макар и силно генерализирани, настоящите нагласи на обществото

ни спрямо Русия преминават през относително плавна и, може би, не

толкова видима промяна. Факторите за разгръщането ѝ са

многобройни, но войната в Украйна и постепенното разкриване на

икономическитеиполитическитезависимостинаБългарияотРусиясав

основата на тези значими изменения. Дори да допуснем хипотезата за

социално-желателно поведение в отговора на такъв въпрос и

наличието на недекларирана подкрепа за Русия, то остава валиден

изводът, че е налице силен обществен натиск за отстояване на

националнитеинтересивпротивовеснатезинакремълскатаполитика.

Дветеосновниконтратезивпредстоящатаполитическакампания

принадлежащи на двете основни политически сили – коалиция

Продължаваме промяната – Демократична България и ГЕРБ-СДС,

изначално показват различни конфигурации на обществената

подкрепа. Тезата за стабилността изглежда с добър мобилизационен

потенциал, имайки предвид, че около половината от имащите право на

глас се съгласяват с нея. От другата страна е посланието за смяна на

модела ГЕРБ, който, към настоящия момент, показва подкрепа сред

всекидвама от тримабългари исъответно възможност заактивизиране

на част от протестния вот, който формираше електоралната динамика

на2021-ва.

Резултатите от края на февруари показват възможност за 5 партиен

парламент с две основни политически сили, които не само да

презаредят с енергия политическия дебат, но и да доведат до

намаляване на фрагментацията и частично завръщане към дълго

доминиралиядвуполюсенполитическимодел.

Кампанията на ИТН за свикване на референдум за промяна на

конституционната уредба на страната и преминаване към определена

форма на президентско управление вероятно ще се превърне в

последната акция и допълнително ще затвори възможността партията

успешнодавлезевпредизборниядебат.

Понастоящем електоралната мобилизация подсказва, че има

сериозен шанс за висока степен на политизация на обществото в

предстоящата кампания. Политическите сюжети като сформираната

коалиция между ПП и ДБ, както и втората вълна санкции Магнитски

могатдаразместятпо-дълбокиполитическипластове.
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