Електоралните нагласи след парламентарните избори
април 2021

Две седмици след изборите ставаме свидетели на много
динамична политическа ситуация в страната. Властовият център се
измества в посока на Народното събрание, където политическият дебат
провокира широк обществен интерес. Връщането на проучвателните
мандати на двете водещи политически сили допълнително засили
очакванията за служебно правителство и предсрочни парламентарни
избори. Политизирането на българското общество продължава да се
засилва.
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В средата на април отчитаме позитивна промяна в отношението
на гражданите към посоката на развитие на страната. За разлика от
предишни месеци, когато епидемията COVID-19 в голяма степен
определяше динамиката на тези нагласи (в негативна посока), в средата
на април те са формирани основно от първоначалното понижаване на
социалното-политическото напрежение след националния вот от 4-ти
април.
Обичайно периодите след избори са белязани от общ спад на
негативизма и сегашните резултати го потвърждават, достигайки нива на
каквитоне сме билисвидетелипрез последнатагодина.
След постигането на относително високата избирателна активност
на последните избори, дори по-висока от тази през 2014-та година,
политизирането на обществото води до още по-мащабна мобилизация,
поне на декларативно ниво. Докато непосредствено преди изборите
отчитахме около 50% избирателна активност, то сега тези нива са с 10
пунктапо-високи.
Мобилизация за гласуване при предсрочни избори
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Подобен мащаб на разместването на политическите пластове не
се е случвал в България от победата на ГЕРБ през 2009-та. Едно от
основанията за подобна теза може да бъде открито в доверието в
политическите
лидери на парламентарно представените сили.
Самоналагащият се извод е, че към момента мажоритарният потенциал
на най-изявените лица на т. нар. партии на протеста е значително повисокот този на основнитеполитическисилив 44-тотоНС.
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Настоящото разпределение на електоралната подкрепа за найголемите политически субекти на пръв поглед показва картина, много
сходна с резултатите от последните парламентарни избори. Въпреки
това, може да бъде отбелязано известно свиване на електоралната база
на ГЕРБ и успоредно с това нарастване на влиянието на трите нови
партиив парламента.
Трябва да бъде отбелязан и относително ниският, но все пак
значим дял на не решилите, чието поведение може да се окаже
решаващоза следващотополитическопредставителство.
В оставащите по-малко от три месеца до вероятните предсрочни
избори, основният въпрос е ще се развие ли тенденцията на
повишаване на подкрепата т.нар. партии на протеста или избирателите
ще възпроизведатвечепознататани политическаконфигурация.
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Работата на 45-тото Народно събрание привлече значителен
обществен интерес още от първия ден на своята работа. Понастоящем
доверието в парламента е два пъти по-високо от това преди изборите.
Основната причина е в значително променената структура на
политическото представителство със спечелване на 1/3 от вота на
избирателите от партии от извънпарламентарната опозиция преди 4-ти
април. В следствие на този резултат значително повече български
граждани откриват изразител на своите ценности и интереси в настоящия
парламент,въпрекиочакванията,че нямада изпълнипълнияси мандат.
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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.

