
Обществен консенсус за промяна
юли 2021

Проучване, финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Маркет ЛИНКС, проведено сред 1059 лица над 18 г. в страната в периода 21 – 28 юли 2021-ва година по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Предсрочните избори ясно показаха умора у българския избирател след

месеци на силна обществена политизация. Партиите и техните лидери

понесоха известни имиджови загуби поради невъзможността да съставят

редовно правителство в 45-тото НС. Общото усещане за позитивна

посока на развитие на страната, в сравнение с последната година, се

запазва,въпрекипродължаващатаполитическакриза.

В този контекст, служебното правителство продължава да увеличава

високата си публична легитимност, която отчетохме през миналия месец.

Понастоящем, доверието в правителството надхвърля 50%, което е в

пътинаддоверието,вкоятоидаеполитическасила.

Най-съществено изменение регистрираме в доверието към

съпредседателя на ДБ Христо Иванов, вече декларирано от близо

четвърт от българските граждани. С малко по-нисък резултат по

индикатора е Мая Манолова, следвана от Бойко Борисов, при който са

налице индикации за отслабващи позиции в обществото и доверие,

сведенодо обхватанатвърдияелекторатнаГЕРБ.До голямастепентова

е валидно и за Корнелия Нинова и председателя на ДПС Мустафа

Карадайъ.

Откакто на 12 май кабинетът встъпи в длъжност, се очертават интересни

тенденции в доверието към него, особено сред партийните електорати.

Сред симпатизантите на почти всички парламентарни сили тенденцията

следва общата посока с някои минимални специфики. Подкрепящите

БСП изразяват доверие в най-висока степен, което показва, че

припознаватправителствотокатоблизкоедновременнодопрезидентаи

до собствената си партия. Сходни са нагласите и сред останалите

партийни електорати, включително и сред този на ДПС, които са едни от

критикуващитеотделниминистриирешениянакабинета.

Единствено сред поддръжниците на ГЕРБ е налице низходящо развитие

през последните три месеца. Доверието в кабинета спада, но динамиката

на този спад по-скоро не отразява изцяло високата интензивност на

критикитеотстрананаг-нБорисовкъмнего.

Умората отдветеизборникампаниисе отразяваив по-нискатастепен на

декларирана готовност за гласуване на следващ предсрочен вот. При

следващи, самостоятелни предсрочни парламентарни избори, можем да

станем свидетели и на още по-ниска избирателна активност от

регистриранатапредипо-малкоотмесец.

Обществената консолидация около служебния кабинет се потвърждава

и от факта, че половината от гражданите одобряват тезата за

приемственост в състава на настоящото и бъдещото редовно

правителство, лансирана по различни начини от Мая Манолова,

КорнелияНиноваиХристоИванов.

Основният въпрос, който се очертава в тази ситуация, е дали

обвиненията от страна на ИТН към основни министри ще се отрази по

някакъв начин на публичния образ и подкрепата за първата

политическасилаизакабинетакатоцяло.

Спадът на доверието в лидерите на ИТН, ДБ и ИБГНИ през юни може да

бъде обяснен с общественото разочарование от невъзможността на

трите партии да съставят редовен кабинет. Слави Трифонов е

партийниятлидерсустойчивонай-високодовериезапореденмесец.

Електоралната подкрепа за партиите остава на нива много близки до

отчетените на 11-ти юли. Въпреки наситената със събития обществено-

политическаситуацияизапочванетонаработана46-тотоНС,всеощене

е налице значима промяна в нагласите. Основната хипотеза е, че ГЕРБ-

СДС плавно губят подкрепа и това води до увеличаване дистанцията с

ИТН. Също така е важно да се отбележи, че макар и да не отчитаме

разместване в подредбата, разликите между първите четири партии

ставатвсепо-малки.

Обществените нагласи по отношение на политическите партии, техните

лидери, както и спрямо служебното правителство, показват широк

консенсусвочакваниятазапромянавмоделанауправлениевстраната.
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