Електорални нагласи в началото на кампанията
август 2022

Официалната предизборна кампания е в своето начало. Моментните
електорални нагласи не показват значителни изменения в сравнение с
последните няколко месеца, но потенциалът на недекларирания и скрит
вот да окаже по-сериозно въздействие върху разпределението на силите
оставазначим.
Социално-политическата и икономическата ситуация в страната не дават
особени основания за масов оптимизъм. Четирима от пет български
граждани изразяват негативна оценка за развитието на страната.
Публичният наратив за хаос, несигурност и тежка зима задълбочава тези
нагласи, измества редица социално значими теми, свеждайки
предизборния политически дебат до обсъждане на потенциални
екзистенциалнизаплахи.

намаляваща тежест при избора на политическо представителство.
Въпреки видимите разлики между отделните лидери, нито един от тях
понастоящем не показва потенциал съществено да промени
разпределението на политическото влияние. В този контекст, може да
се очаквапо-значимароляна партийнотоначало.
Резултатите от проучването отчитат спад на доверието в Стефан Янев
от 28%през априлдо 16%през август.

Сходна е траекторията на нагласите към лидера на Възраждане
Костадин Костадинов, който се е ползвал с доверието на 19% от
българските граждани през април, а понастоящем с това на 13% от тях.
Импулсът в подкрепата за партиите, съставляващи управляващата
коалиция към края на редовния кабинет все още може да бъде отчетен
и в доверието спрямо лидерите на Продължаваме промяната – Кирил
Петков и Асен Василев, както и за съпредседателя на Демократична
България– ХристоИванов.
Още с встъпването в длъжност на служебния кабинет, президентът
Радев дефинира неговата основна цел – да се бори с хаоса в
енергетиката. Месец по-късно правителството и премиера успяват да
спечелят доверието на едва около 20% от българите. За сравнение,
първият служебен кабинет през 2021, воден от г-н Янев г., постигна 42%
обществена подкрепа за месец управление. В този смисъл, очакванията
за ревизия и смяна на модела на управление на ГЕРБ през 2021 постигна
значително по-силен резонанс за разлика от темата за газовите доставки
през 2022.
Членовете на кабинета трудно формулираха консистентни позиции по
редица въпроси, което в съчетание с обществената и политическа
реакция на техните действията, провокира сериозни съмнения в
целесъобразността на политическите стъпки на цялото служебно
правителство.

Действията на кабинета, като следствие от политическата линия,
налагана от президента, влияят негативно върху собствения му
публичен образ на най-одобрявания политик през последните няколко
години. През февруари тази година, доверие в Румен Радев декларираха
55% от гражданите, докато през август този дял е 43%. Най-сериозна
загуба на доверие се отчита сред симпатизантите на Продължаваме
промяната и Демократична България, но също така сред някои от
подкрепящите БСП. Последното може да бъде отдадено и на видимия
конфликт между г-жа Корнелия Нинова и президента, преминал на
следващ етап с някои от персоналните назначения в сл. кабинет. От
друга страна, през изминалите четири месеца Румен Радев става поприемлив за избирателите на ГЕРБ и Възраждане, което е обяснимо с
критиките на президента, насочени към предишния кабинет,
Продължавамепромянатаи нейнителидери.
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Много е вероятно избирателната активност на предстоящите избори да
остане около ниските нива, отчетени през ноември 2021. При подобен
сценарий, ключова за изборните резултати ще бъде мобилизацията на
твърдите гласоподаватели. По-масово участие на 2-ри октомври, има
потенциал да промени разпределението на силите най-вече между
лидерите ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната. Докато ГЕРБ изглежда с
твърда подкрепа и ограничен потенциал за растеж, то при
Продължаваме промяната можем да очакваме по-съществено
изменение както в позитивна, така и в негативна посока. В този смисъл,
единот решаващите въпросиза изходаот предстоящитеизбори е този

за нивото на мобилизация, което могат да постигнат в кампанията си
Продължавамепромяната.
По-малко от година по-късно, българските граждани продължават да
бъдат уморени от изборната 2021-ва. Нова спирала от предсрочни
спирала може да увеличи общото неудовлетворение от политическата
класа и да подкрепи все още непопулярните в обществото идеи за
конституционнапромяназа преминаванекъмпрезидентскарепублика.

Проучване, финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Маркет ЛИНКС, проведено сред 1067 лица над 18 г. в страната в 27 август – 3 септември 2022 година по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

