
Протестният вот и COVID-19 ще определят резултата от изборите
март 2021

Проучване, финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Маркет ЛИНКС, проведено сред 1026 лица над 18 г. в страната в периода 18 – 25 март 2021-ва година по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

В обществената дискусия се чуха гласове, поставящи въпроса за

отлагане на парламентарните избори. Подобна мярка, макар с не малка

подкрепа, не постига обществен консенсус. Близо половината граждани

смятат, че изборите не би следвало да бъдат отлагани дори и в тежката

епидемичнаситуация.

По време на последното 44-то НС и кабинетът Борисов 3, бяхме

свидетели на известни пикове и множество спадове на общественото

доверие в главните стълбове на демократичното устройство на страната.

Общото впечатление за последните четири години е хронична криза на

публичната легитимност на българските институции. Народното

събрание завършва мандата си с 10% доверие, което означава, че дори

половината от симпатизантите на управленската коалиция дават

негативнаоценказаработатаназаконодателнатавласт.

Отношението на гражданите към посоката на развитие на страната показва увеличаваща се неудовлетвореност. До голяма степен динамиката на

тези нагласи е пряко повлияна от разпространението на COVID-19 и оценката, която дават българите за начина на управлението на кризата в страната.

Предизборната кампания и съпътстващото политизиране на обществото допълнително изостря субективното усещане за неудовлетвореност. В

подобна ситуация, непосредствено преди националните избори, протестният вот може да се окаже най-значимият фактор, който ще определи

представянетонапартиите.

Изпълнителната и съдебната система гравитират около 20%

доверие, което допълва картината на разкъсването на ключови

обществени връзки, поставяйки под заплаха бъдещото развитие на

странатанесамовкраткосрочен,ноивсредносроченплан.

След месеци на изследване на потенциалното влияние на COVID-

19 върху мобилизацията на електоратите, вече можем да кажем, че ефект

ще има и той ще се изрази в по-малък брой гласоподаватели в страната.

За традиционно не гласуващите това е оправдателен аргумент да не

подадат своя вот, докато за част от колебаещите се и имащите

намерение да гласуват третата вълна на епидемията ще се превърне в

реална бариера. Важно е да се отбележи, че не отчитаме съществени

различия във възпиращия ефект на COVID-19 върху електоратите на

дветеводещиполитическисили.

Очакваната по-ниска избирателна активност в страната се

потвърждава и от свиването с 5 пункта, само в рамките на месец, на

деклариранатаготовностзагласуване.

Настоящите нива на електорална подкрепа за основните партии и

коалициипотвърждавапървоначалнитеочакваниязамежду5и7партиен

парламент. Напълно реален сценарий е надигащото се социално

недоволство да се трансформира в масов протестен вот, насочен срещу

сегашното управление и най-вече ГЕРБ. Предвид и динамичната ситуация

с мобилизацията за гласуване, след седмица можем да отчетем значителни

изменения в разликите между отделните партии и дори разместване в

настоящатасвоеобразнакласациянаполитическатаподкрепа.

ГЕРБ има добър потенциал да остане първа политическа сила

поради относително високата, за тази партия, мобилизация на

симпатизантите. От друга страна това е политическият играч, който в най-

голяма степен е заплашен от скок в протестния вот, който да доведе до

значително свиване на електоралната база за сметка основно на

извънпарламентарнатаопозиция.

Специфичното за Демократична България остава високата

мобилизация на ядрото, която не изглежда поставена под риск

вследствие на третата вълна на COVID-19. Партията е в остра

конкуренция за отделни сегменти от периферията си с останалите

извънпарламентарни опозиционни сили и тук се крие основният риск от

нереализиранелектораленпотенциал.

Коалицията Изправи се! Мутри вън! е с по-скоро средни нива на

мобилизация. И за нея основното предизвикателство е спечелването на

възможнонай-широкаподкрепаотпротестногласуващите.

ВМРО запазва реални шансове да бъде част от следващия

парламент. Основен неин конкурент в "патриотичната ниша" остава Има

такъвнарод.

Отчуждението на българските граждани от държавността и от

политическия елит намира изражение в не рядко импулсивното търсене

на алтернатива на партийното начало. Индикативно за това е, че 38% от

всички имащи право на глас изразяват предпочитания към надпартиен

форматнауправлениеследизборите. Въпрекитова,общитеочаквания
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БСП също постига относително добра мобилизация, която обаче

дава известни признаци на отслабване през последните два месеца.

Основният риск пред партията е отпадане на части от периферията и

дориот ядрото порадивъзприеманите рискове от COVID-19 в изборния

ден.

Има такъв народ остава с потенциал да акумулира най-

съществена част от протестния вот. Както споменахме, при негово

нарастване, изборният резултат на политическата сила може да

надскочи регистрирания в предварителните проучвания. Негативният

сценарий пред партията се изразява в значителна демобилизация на

електората и частично пренасочване на част от симпатизантите към

алтернативниопозиционнисили.

За ДПС очакваме относително стабилно представяне на

предстоящите избори, въпреки, че не е изключено негативно

въздействиеврезултатна третатавълнанаепидемията.
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за силно фрагментиран парламент формират доминиращата нагласа, споделена от 42% от гражданите за дву или три партийна коалиция в 45-тото

Народносъбрание.
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