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Проведено:

24.03.2021 – 27.03.2021

Размер на извадката:

1011 респонденти на възраст над 18 г.

Средна възраст на респондентите:

42.8 години

Представителност:

Пълнолетното население в България

Макс. стандартно отклонение:

±3%

Метод:

Стандартизирано интервю „Лице в лице“

Финансиране :

Собствено

▸

Поръчител :
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Ще гласувате ли на парламентарните избори на 04.04.2021?

57.2%

Да

Не

21.5%

Колебая се

21.3%
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Решили ли сте за кого ще гласувате?
(сред гласуващите)

79.0%

Да, решил съм

14.3%

Не, не съм решил

Колебая се между няколко партии

6.7%
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Ще използвате ли възможността за преференциално гласуване?

34.6%

Да, ще я използвам

51.2%

Няма да я използвам

Не знам/Не мога да преценя

14.2%
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За коя партия / коалиция ще гласувате на парламентарните
избори на 04 април 2021г.? (сред гласуващите)
КП ГЕРБ-СДС
КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
ИМА ТАКЪВ НАРОД
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ
ВЪЗРАЖДАНЕ
КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ
КП ВОЛЯ-НФСБ
ДРУГИ
НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО

26.2%
21.9%
13.2%
12.1%
5.2%
4.8%
3.9%
3.1%
2.4%
2.1%
2.0%
3.1%
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Анализ на обстановката
Обществени нагласи за изборите на 4 април 2021 година:
В ескпресно прoучване проведено във втората половина на месец март над 57% от анкетираните заявяват, че твърдо ще
гласуват, а други 21% се колебаят. Предвид изключително динамичната обстановка около разпространението на Covid и риска
от заразяване, може да настъпи промяна в избирателната активност.
Само дни преди изборите все още има 14.3% от анкетираните, които заявяват, че ще гласуват, но не са решили за кого. По
традиция последните няколко дни преди деня на вота са най-динамични и е възможно да се получат промени в резултатите.
Други 6.7% заявяват, че се колебаят между две или повече партии. Все пак, огроманата част от обществото или 79% от
анкетираните са решили кого ще подкрепят на 4 април.
Опцията за преференциален вот остава сравнително непопулярна и само 34% от анкетираните заявяват, че ще опитат да
пренаредят листите на избраната от тях партия или коалиция.
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Анализ на обстановката
Политическа обстановка
Четири партии изглеждат сигурни участници в следващия парламент. Това са ГЕРБ-СДС, БСП, „Има такъв наорд“ и ДПС. Други шест партии са
около бариерата от 4%, но са в статистическата грешка и е невъзможно да се прогнозира със сигурност дали ще участват в следващото
Народно събрание. Това са Демократична България и Възраждане (над 4%), а „Изправи се! Мутри вън“, ВМРО-БНД, „Републиканци за
България“ и Воля-НФСБ имат шанс да преминат бариерата.
В предизборната обстановка се наблюдава мобилизиране на електората на ГЕРБ-СДС, които към момента са първа политическа сила с 26.2%.
БСП изостава на малко повече от 4%, като вероятната причина е преливането на електорат от БСП към формацията на Мая Манолова
„Изправи се! Мутри Вън!“, която с 3.9% има реален шанс за участие в следващия парламент. „Има такъв народ“ изглежда (13.2%), че губи
електорална подкрепа, което може да се дължи на отказа от активно участие в политическите дебати и предизборната кампания. ДПС
традиционно мобилизира електората си и ще постигне очакван резултат от 12.1%. След силен старт на календарната година Демократична
България беше разтърсена от скандали в последните седмици, което ограничава подкрепата до 5.2%. Възраждане провежда забележима
кампания, като анкетираните отреждат шесто място на формацията с 4.8%. ВМРО-БНД, „Републиканци за България“ и Воля-НФСБ имат шанс
за преминаване на бариерата от 4%, ако успеят да мобилизират избирателите си в последните дни преди изборите.
Останалите формации събират под 1%, а гласуващите с „Не подкрепям никого“ са 3.1%.
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