
Силно политическото разделение на фона на известен оптимизъм
Май 2021

Проучване, финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Маркет ЛИНКС, проведено сред 1053 лица над 18 г. в страната в периода 16 – 23 април 2021-ва година по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Тенденцията на нарастващ оптимизъм сред гражданите се запазва

месец и половина след изборите. Макар и през май преобладаващите

оценки за сегашното състояние на страната да са негативни, то при

очакваниятазанапредвечеотчитамепревеснапозитивнитеочаквания.

Гражданите проектират тези оптимистични настроения и върху

материалното състояние на домакинствата с очакване за по-добри

доходи. Като основни фактори можем да посочим отминаващата тежка

вълнанаепидемията,развитието наполитическите процесивстранатаи

разбирасепредстоящиялетенсезон.

Политическата мобилизация остава на високи нива и дори се покачва в

сравнение с предходния месец. Това е отчетливото доказателство за

високата политизация на обществото, която може да доведе и до още по-

високаизбирателнаактивноствсравнениеспоследнитередовниизбори.

Изборното законодателство се превърна веднаотнай-горещите темина

45-тото НС, а приетите промени станаха обект на ожесточено

политическо противопоставяне. Мнозинството от българските

избиратели, които са успели да формират мнение по въпроса, изразяват

подкрепатасизатях.

През последния месец не се забелязва съществена динамика на

електоралната подкрепа за партиите. След седмици, белязани от

множество скандали, свързани с управлението на ГЕРБ и персонално с

фигурата на Бойко Борисов, коалицията ГЕРБ-СДС запазва обхвата си на

влияние в обществото. Това показва, че е вероятно процесите на отлив

насимпатизанти,който бешеотчетеннасамитеизбори,едостигналпоне

моментнаточканаравновесие.

Не по този начин изглежда ситуацията за Има такъв народ. Инерцията на

изненадата на последните избори изглежда загубена. За разлика от

миналото лято, когато ИТН и Слави Трифонов трупаха подкрепа, макар

без активно да участват в протестите, сегашното ограничено публично и

медийно присъствие на партията, а вероятно и отказа да сформира

правителство в 45 НС, са в основата на известна загуба на влияние през

май.

Това прави конкуренцията с БСП за втора политическа сила още по-

оспорвана. Социалистическата партия постига по-добра мобилизация на

електората си, вероятно и поради отслабващите страхове от епидемията

COVID-19.

Още с поемането на отговорностите си по управлението на страната

служебният кабинет не само попадна в много силна политическа

турбуленция, но и с предприетите мерки провокира широк обществен

отзвук. За момента гражданските настроения показват, че новото

правителство се ползва с висок кредит на доверие. Най-видимата страна

от неговите действия - кадровите промени в администрацията получават

подкрепата на всеки 6 от 10 от имащите право на глас. Една четвърт са

заявилите неодобрение и в много голяма степен този електорален

сегментсеформираотсимпатизантитеигласоподавателитенаГЕРБ.
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Широкото въвеждане на задължителен машинен вот не провокира

значителна съпротива сред избирателите. И в декларираното доверие и

недоверие към него виждаме силно политически оцветена картина,

възпроизвеждаща актуалните обществено-политически разделения.

Тази нагласа се формира най-вече от разпространеното разбиране, че

изборният процес се нуждае от конкретни мерки срещу евентуални

изборниманипулацииикупуваненагласове.
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