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

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
представянетона партиите.
Удовлетворение от развитието на страната
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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
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Очакваната по-ниска избирателна активност в страната се
потвърждава и от свиването с 5 пункта, само в рамките на месец, на
деклариранатаготовностза гласуване.
Настоящите нива на електорална подкрепа за основните партии и
коалиции потвърждава първоначалните очаквания за между 5 и 7 партиен
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
настоящатасвоеобразнакласацияна политическатаподкрепа.
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 найголяма степен е заплашен от скок в протестния вот, който да доведе до
значително свиване на електоралната база за сметка основно на
извънпарламентарнатаопозиция.
Електорални нагласи
Всички

Гласуващи

Коалиция ГЕРБ/СДС

18,4%

БСП

15,7%
18,0%

Има такъв народ
ДПС
Демократична България
Изправи се! Мутри вън!
ВМРО
Друга
Не съм решил
Няма да гласувам

22,8%

11,7%
12,7%

8,2%
9,0%
5,1%
7,5%
4,0%
4,5%
2,7%
3,3%
5,7%
10,3%

11,9%
9,7%

18,7%

База: всички, 1026 и гласуващи 473

Мобилизация за гласуване
Със сигурност
няма да
гласувам; 7%

Със сигурност
ще гласувам;
46%

По-скоро няма
да гласувам; 3%
Колебая се; 17%

По-скоро ще
гласувам; 27%
База: всички, 1026

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
дори от ядрото поради възприеманите рискове от COVID-19 в изборния
ден.
Има такъв народ остава с потенциал да акумулира найсъществена 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
въздействиев резултатна третатавълнана епидемията.

Специфичното за Демократична България остава високата
мобилизация на ядрото, която не изглежда поставена под риск
Нагласи към формати на управление след изборите
вследствие на третата вълна на COVID-19. Партията е в остра
конкуренция за отделни сегменти от периферията си с останалите
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на алтернатива на партийното начало. Индикативно за това е, че 38% от
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всички имащи право на глас изразяват предпочитания към надпартиен
форматна управлениеследизборите. Въпрекитова,общитеочаквания
за силно фрагментиран парламент формират доминиращата нагласа, споделена от 42% от гражданите за дву или три партийна коалиция в 45-тото
Народносъбрание.
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.

