Социолози прогнозират партиен вот за кмет наесен
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Балотаж Иван Тотев - Георги Търновалийски или по-малко вероятно Тотев - Славчо
Атанасов на местните избори за кмет предвижда представително социологичско
изследване на ТIS Research, поръчано от БСП - Пловдив.
Поредното проучване на електоралните нагласи три месеца преди местните избори
препотвърди отдавна известното -кметът Славчо Атанасов е най-популярната и
одобрявана личност сред политиците в Пловдив: близо 55% 912-ината учсатвали в
изследването пълнолетни пловдивчани смятат, че той е и ще продължава да бъде
полезен за града, а над 24% категорично биха гласували отново за него.
Имиджът на основната политическа ГЕРБ в Пловдив, измерен в проценти, е по-нисък от
националния рейтинг на партията, а при БСП е обратното - пловдивските социалисти се
радват на повече симпатии, отколкото националното им ръководство. Подкрепата за
ГЕРБ падала особено след създаването на нови партии и коалиции - например на Дани
Каназирева и Георги Титюков, и вместо 33% сега била 28,7%, докато БСП била качила с
почти 3% и в момента е 18,5 на сто.
Най-одобряваният избран от пловдивчани депутат е Стефан Данаилов, а фаворити по
харесване сред общинските съветници са отново социалисти - на първо място е
Николай Радев, следван от Тодор Кръстев и Ангел Батаклиев. Чак след тях се нарежда
председателят на местния парламент Илко Илиев от ВМРО-НИЕ. Най-много антипатии
събира Спас Гърневски от ДСБ, като конкурент се опитва да го догони Димитър Керин
от "Атака".
"Симпатизантите на основните политически сили вече се консолидират около своите
кандидати, особено след като имената им са вече известни. Очертава се отново партиен
вот, макар че всеки трети пловдивчанин заявява, че ще гласува за
личност", коментира директорът на TIS Researh Валентина Тодорова.
Точно това са основанията да прогнозира, че повторният избор за кмет на Славчо
Атанасов още на първи тур е невъзможен. Със сигурност ще има балотаж и със
сигурност Иван Тотев ще е един от конкурентите там. Другият - може би Атанасов, но
по-сигурно било да е кандидатът на БСП Георги Търновалийски.
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