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De briefings die worden opgesteld door de task-force "Uitbreiding" van het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement hebben tot doel om een systematisch, samenvattend
overzicht te geven van de discussies die worden gevoerd over de verschillende aspecten van de uitbreiding van de Unie en de standpunten weer te geven van de lidstaten en de
Europese instellingen. De briefings worden tijdens het onderhandelingsproces voortdurend bijgewerkt. Reeds verschenen:
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I. SAMENVATTING

De politieke situatie in Bulgarije is grotendeels stabiel te noemen en de regering van Ivan Kostov
lijkt door te kunnen regeren tot de volgende verkiezingen. De regering zet haar
hervormingsprogramma voort, hoewel de rechtmatigheid van sommige hervormingen door het
Constitutionele Hof wordt aangevochten. In het licht van het algemene energiebeleid (de
energiesector neemt momenteel 15% van het BBP voor zijn rekening) wordt tevens gekeken naar
de toekomst van de kerncentrale van Kozloduy.

De Bulgaarse economie is zwaar aangeslagen door de crisis in Kosovo. De steun van de
Bulgaarse regering aan de NAVO-campagne wordt echter zeer gewaardeerd en de Bulgaren zijn
dan ook optimistisch gestemd over de mogelijkheid dat de EU binnenkort een begin zal maken
met de onderhandelingen over volledige toetreding.

II. POLITIEKE SITUATIE

a) Recente geschiedenis

De recente geschiedenis van Bulgarije gaat terug tot het Verdrag van Berlijn van 1878, toen
Bulgarije slechts een onderdeel was in het algehele machtsevenwicht in de regio. Als koning
werd een Duitse vorst geïnstalleerd omdat de grote mogendheden de invloed van Rusland wilden
beperken. In de beide wereldoorlogen stond Bulgarije aan de Duitse kant, maar in de Tweede
Wereldoorlog weigerde Tsaar Boris III Rusland de oorlog te verklaren en Bulgaarse joden te
laten deporteren. In september 1944 werd er echter een anti-Duitse staatsgreep gepleegd toen de
Russische strijdkrachten het land binnenvielen. Daarbij kwam het Patriottisch Front aan de
macht, een brede coalitie waarvan o.a. de Bulgaarse Communistische Partij (BCP) deel
uitmaakte. De BCP heeft haar positie geleidelijk weten te versterken en de andere partijen in het
Patriottisch Front verdrongen. In 1946 werd de monarchie bij referendum afgeschaft en werd het
machtsmonopolie van de BCP gesymboliseerd door het schijnproces en de terechtstelling van
Nikola Petkov, de leider van de Boerenpartij, in 1948. De collectivisering van de landbouw en de
nationalisatie van de industrie gingen gepaard met een zelfs naar Balkan-normen voor die tijd
ongekende gewelddadigheid en onderdrukking.

Georgi Dimitrov, de leider van de BCP, werd in 1948 opgevolgd door Vasil Kolarov en
vervolgens door Velko Chervenkov, die zowel eerste minister als algemeen secretaris van de
partij was. In 1954 werden de beide ambten gescheiden en werd Todor Zhivkov partijleider. Na
een machtsstrijd wist Zhivkov Chervenkov als premier te verdringen. Zhivkov is ruim 25 jaar
aan de macht geweest en stond bekend als een extreem loyale bondgenoot van het Kremlin. Toch
was Bulgarije een van de minder extreme communistische regimes in de regio. Een naar
verhouding betrekkelijk open houding jegens economische hervormingen leidde tot een naar
communistische maatstaven betrekkelijk productieve landbouw en dynamiek in de industrie. In
de jaren '80 steeg de buitenlandse schuld echter drastisch als gevolg van verhogingen van de
olieprijs, afnemende subsidies van de Sovjet-Unie en de onderliggende structurele problemen in
de economie. Politiek bleef Zhivkov aarzelen tussen liberalisering en verscherping van de
controle op de economie. Een campagne van gedwongen assimilatie van etnische Turken stuitte
in het midden van de jaren '80 op internationale veroordeling.
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In november 1989, een dag nadat de Berlijnse muur was gevallen, dwongen zijn collega's in het
Politbureau Zhivkov tot aftreden "om gezondheidsredenen". Er vonden massale demonstraties
plaats en in december 1989 werd de Unie van Democratische Krachten (UDF), een
overkoepelende organisatie van regeringsvijandige groeperingen, opgericht. De BCP deed
vervolgens een aantal concessies. De bepalingen in de grondwet waarbij het politieke monopolie
aan de BCP werd toegekend, werden geschrapt. De BCP doopte zich om tot de Bulgaarse
Socialistische Partij en er werd een regering geïnstalleerd onder leiding van Andrei Lukanov. De
oppositie werd via "rondetafelbesprekingen" bij het beleid betrokken.

De eerste zeven jaar na de val van het communisme werden gekenmerkt door politieke
instabiliteit. Bij de verkiezingen van 1990 behaalde de BSP 52% van de zetels. Daarna probeerde
de heer Lukanov tevergeefs een regering van nationale eenheid te vormen. In juli van dat jaar
werd president Petur Mladenov, de leider van de machtsovername in 1989, afgezet en als
president vervangen door Zhelyu Zhelev van de UDF. In het najaar van 1989 laaiden de anti-
communistische gevoelens hoog op. Het hoofdkwartier van de BSP werd aangevallen en er
vonden demonstraties plaats. Na het vertrek van de heer Lukanov trad in december 1990 een
"regering van deskundigen" aan onder leiding van Dimitur Popov, een rechter zonder politieke
bindingen. In deze regering zaten vertegenwoordigers van de BSP, de UDF en de Bulgaarse
Nationale Boerenunie. De regering beschikte over een beperkt mandaat en diende zich met name
te richten op noodmaatregelen, een nieuwe grondwet en nieuwe verkiezingen. Het jaar daarvoor
was Bulgarije afgesneden van buitenlandse kredieten nadat het gedwongen was tot aflossing van
zijn schuldenlast. In verband daarmee was het treffen van een schikking met de buitenlandse
geldschieters de hoogste prioriteit en kwam de regering in 1991 met een pakket waarbij de
wisselkoers en de prijzen werden geliberaliseerd. Kort daarna kwam de regering met een wet op
de buitenlandse investeringen, handelswetten en concurrentiewetgeving. In juli 1991 werd een
nieuwe grondwet goedgekeurd.

De verkiezingen van december 1991 resulteerden in een parlement zonder meerderheid: de UDF,
die de meerderheid net niet had gehaald, vormde met steun van de Beweging voor Rechten en
Vrijheden (MRF) een regering. Deze zag zich geconfronteerd met toenemende
meningsverschillen tussen de UDF en de MRF. Bovendien stond president Zhelev vijandig
tegenover het extreme anticommunisme van de UDF. Een schandaal in verband met de export
van wapens naar het voormalige Joegoslavië resulteerde in een motie van wantrouwen waarbij
de regering het onderspit dolf. Eind 1992 kwam er een compromis tot stand met een andere
"regering van deskundigen" onder leiding van Lyuben Rubov, een historicus. Deze regering
werd gesteund door de MRF, de BSP en een afgesplitste factie van de UDF. Begin 1994 kreeg
ook deze regering opnieuw scherpe kritiek te verduren, ditmaal van de heer Zhelev, de MRF en
de vakbonden. Nadat in juni 1994 een langverwachte schikking met de buitenlandse
geldschieters was getroffen, trad de heer Rubov af.

In december 1994 vonden opnieuw verkiezingen plaats, waarbij de BSP en haar linkse
bondgenoten een ruime meerderheid veroverden. De BSP was de verkiezingen ingegaan met de
uitspraak dat zij in staat was humane en beperkte hervormingen door te voeren, terwijl de UDF
een imago van "gebarenpolitiek" opriep. Ook het Bulgaarse Blok voor het Bedrijfsleven (BBB)
onder leiding van Georges Ganchev wist tot het parlement door te dringen. De BSP onder leiding
van Zhan Videnov vormde een regering die in de meeste opzichten op de steun van de BSP kon
rekenen. Deze regering had echter weinig succes. Zij concentreerde zich te zeer op het
rechtzetten van fouten uit het verleden in plaats van de noodzakelijke structurele hervormingen
door te voeren. Ook werd de regering verdacht van ernstige corruptie in eigen kring toen
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gedurende een graancrisis in de winter van 1995 toch graan bleek te zijn geëxporteerd. In 1996
kwam de economie in ernstige problemen.

Nadat de economie steeds dieper in moeilijkheden was geraakt, trad de heer Videnov in
december 1996, nadat hij de presidentsverkiezingen van november had verloren, af als
staatshoofd en partijleider. De doortastende Nokolai Dobrev, minister voor Politiezaken, werd
door de BSP aangewezen als de volgende premier, maar de publieke opinie stond zijn
benoeming in de weg. In januari 1997 werd er voor het parlementsgebouw gedemonstreerd en
drongen demonstranten het gebouw binnen terwijl de politie geweld tegen hen gebruikte.
Vervolgens werd er in het gehele land op vreedzame wijze gedemonstreerd en gestaakt.
Hoofdwegen werden geblokkeerd en er dreigde een brandstoftekort te ontstaan. Geconfronteerd
met dit openbare misnoegen zag de leiding van de BSP ervan af een nieuwe regering te vormen.

Tot de nieuwe verkiezingen werden de lopende zaken waargenomen door een interimregering
onder leiding van Stefan Sofianski, de burgemeester van Sofia, die daarvoor een verbond was
aangegaan met de UDF. Onder deze regering vond er een zekere stabilisatie van de economie
plaats en werden er initiatieven tegen misdaad en corruptie ondernomen. De BSP beweerde dat
de regering hierbij BSP-sympathisanten uit het overheidsapparaat wegzuiverde. Bij de in april
1997 gehouden verkiezingen behaalden de UDF en haar bondgenoten in de Verenigde
Democratische Krachten (UtdDF) een klinkende overwinning. De BSP kwam als tweede fractie
uit de verkiezingen te voorschijn. De leider van de UDF, Ivan Kostov, vormde in mei 1997 een
regering met de UtdDF.

b) Instellingen

In juli 1991 werd een postcommunistische grondwet goedgekeurd waarbij een
meerpartijenstelsel werd ingevoerd alsmede vrije verkiezingen op basis van algemeen kiesrecht
voor volwassenen en specifieke mensen- en burgerrechten. Overeenkomstig deze grondwet
wordt de regering samengesteld op parlementaire basis en bestaat het parlement uit een 240
zetels tellende nationale vergadering die rechtstreeks wordt gekozen bij evenredige
vertegenwoordiging en met een kiesdrempel van 4%. Het parlement heeft een zittingstermijn van
vier jaar, met dien verstande dat onder bepaalde omstandigheden vervroegde verkiezingen
kunnen worden uitgeschreven, bijvoorbeeld wanneer er een motie van wantrouwen is
aangenomen. De regering kan echter niet naar eigen believen verkiezingen uitschrijven. Er zijn
strikte voorschriften voor de formatie van een regering. De grootste fractie in het parlement
wordt als eerste verzocht een regering te vormen en vervolgens de op een na grootste indien de
grootste fractie niet slaagt; pas daarna wordt een door de president aangewezen fractie met de
formatie-opdracht belast. In het parlement is een eenvoudige meerderheid vereist voor het
vormen van een regering of de samenstelling van de ministerraad. Voor grondwetswijzigingen is
normaliter een drievierde meerderheid vereist.

De president wordt rechtstreeks gekozen voor een periode van vijf jaar en kan slechts twee
termijnen vervullen. De president speelt niet slechts een symbolische rol, maar zijn taken zijn
zeer duidelijk omschreven. Hij kan bepaalde militaire of diplomatieke benoemingen doen, hij
fungeert als opperbevelhebber van de strijdkrachten en kan in het geval van een noodtoestand
per decreet regeren. Voorts kan hij een interimregering benoemen die nieuwe verkiezingen moet
voorbereiden. Hij beschikt ook over een vetorecht waarmee hij nieuwe wetgeving kan uitstellen.
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Bulgarije is zowel in constitutionele theorie als in de praktijk sterk gecentraliseerd. Op het
niveau van steden, wijken en dorpen bestaan weliswaar rechtstreeks gekozen raden en
burgemeesters, maar deze zijn voor hun financiering nadrukkelijk afhankelijk van de centrale
regering en beschikken slechts over geringe bevoegdheden om zelf belastingen te heffen.
Bulgarije kent acht grotere regio's ( oblast), maar deze kennen geen rechtstreeks gekozen
instellingen; zij worden daarentegen bestuurd door gouverneurs, die worden benoemd door de
regering in Sofia.

De resultaten van de verkiezingen van april 1997 waren als volgt:

Partij Afkorting % stemmen Zetelaantal

Verenigde Democratische Krachten UtdDF 52,26 137

Bulgaarse Socialistische Partij BSP 22,07 58

Alliantie voor Nationale Redding ANS 7,60 19

Euro-Linkse Coalitie EuL 5,50 14

Bulgaars Blok voor het Bedrijfsleven BBB 4,93 12

c) Recente ontwikkelingen

Lokaal zelfbestuur en administratieve hervorming

De wijzigingen in de wet op het lokaal zelfbestuur en de administratie moeten, samen met de
aanpassingen in de ambtenarenwet, tot de belangrijkste hervormingen worden gerekend.
Aanleiding tot de hervorming van de wet uit 1991 waren de talrijke onverenigbaarheden in de
positie van ambtenaren met dezelfde taken, personele overbezetting, het gebrek aan financiële
middelen en vergaande overlapping van functies op alle dienstenniveaus, hetgeen uiteindelijk
resulteerde in een inadequaat plaatselijk bestuur.

De op 2 augustus 1999 in werking getreden nieuwe wet heeft ten doel de plaatselijke
bestuursmechanismen duidelijker te definiëren en de rol van plaatselijke autoriteiten te
versterken, de persoonlijke verantwoordelijkheid beter gestalte te geven door verdeling van
bevoegdheden en de gemeenten feitelijke onafhankelijkheid te verlenen. Om dit te
bewerkstelligen krijgen de gemeenteraden meer autonomie voor het innen van belastingen,
wordt overlapping van beleidsstructuren tegengegaan (door het aantal gemeenteraadsleden aan te
passen aan de grootte van de respectieve gemeenten, alsmede door opheffing van regionale
raden), wordt de territoriale indeling van de grotere steden verbeterd en worden voor deze steden
regionale burgemeesters benoemd door de gemeenteraden (overeenkomstig de lokale
bestuurstradities in de lidstaten van de EU). Deze wijzigingen zullen ook tot uiting komen in de
grondwet, die in zijn huidige vorm geen ruimte laat voor onafhankelijke besluitvorming en
beleidsvoering op plaatselijk niveau.

De wet is in juli 1999 aangenomen, in weerwil van de controversiële bepaling dat burgemeesters
van plaatsen met minder dan 500 inwoners (in de oude wet 100) worden benoemd door de
respectieve gemeenteraden, in plaats van rechtstreeks te worden gekozen. Daardoor verliezen
610.000 burgers (ca. 4% van de bevolking) hun stemrecht, aangezien 3.318 kleine dorpen van de
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in totaal 5.336 gemeenten een bevolking hebben van minder dan 500 mensen 1. Een
woordvoerder van het kabinet van de president verklaarde dat de wet onverwijld moest worden
goedgekeurd, aangezien stemming in september - wanneer de najaarszitting van het parlement
begint - zou betekenen dat de plaatselijke verkiezingen tot december moeten worden uitgesteld.
De oppositie heeft daarop laten weten dat zij een en ander onder de aandacht van de Raad van
Europa zal brengen, aangezien deze bepaling duidelijk in strijd is met de democratische
beginselen.

Rechts- en bestuurshervorming

De hervorming van het rechtswezen en het openbaar bestuur (de wet op het bevolkingsregister
en de ambtenarenwet) zijn sleutelcomponenten in het programma dat Bulgarije heeft opgesteld
om te kunnen voldoen aan de criteria van Kopenhagen voor het lidmaatschap van de EU.

Hoewel de goedkeuring van alle bepalingen van de wet op het bevolkingsregister en de
ambtenarenwet heel wat voeten in de aarde heeft gehad, zijn de beide wetten uiteindelijk door
het parlement aangenomen. Daarmee wordt voor het eerst een wettelijke definitie gegeven aan
de structuur, de organisatie en de taken van het nationale overheidsbestuur, waarbij de rechten,
de positie en de dienst- en salarisvoorwaarden van ambtenaren specifiek worden vastgelegd en
de controlesystemen en de procedures voor inschaling en aanwerving duidelijk worden
vastgelegd. Er wordt een nieuwe nationale bestuurscommissie ingesteld die, samen met de raad
van ministers, verantwoordelijk is voor het algehele toezicht op de overheidsadministratie. Met
de invoering van een geïntegreerd informatie- en communicatiesysteem is tevens de eerste stap
gezet op weg naar interinstitutionele coördinatie van het overheidsbestuur.

De beide wetten werden begin juli door het parlement aangenomen, maar op 16 juli sprak
president Stoyanov er zijn veto over uit omdat ze een aantal kwestieuze bepalingen bevatten die
als te strikt of te moeilijk uitvoerbaar werden beschouwd 2. Inmiddels zijn de wetten opnieuw
verwezen naar het parlement, dat ze aan het begin van de najaarszitting in stemming zal brengen.
De beide wetten zullen een maand na publicatie in het staatsblad van kracht worden, terwijl
alleen de budgettaire specificaties ervan in werking zullen treden op 1 januari 2000, de datum
waarop de nieuwe overheidsbegroting ingaat.

Kernenergie

Bulgarije is voor ruim 40% van zijn energievoorziening aangewezen op kernenergie. In 1998
werden in de kerninstallatie van Kozloduy 16.899 MkWh stroom opgewekt, hetgeen
overeenkomt met 40,5% van de totale elektriciteitsproductie van het land en met 45,45% van de
stroomopwekkingscapaciteit van de nationale elektriciteitsmaatschappij NEK. Er bestaat echter
ernstige bezorgdheid omtrent de veiligheid van de zes operationele eenheden van de kerncentrale
van Kozloduy. In 1993 sloot Bulgarije met de Europese Bank voor Wederopbouw en

                                               
1 Trud, 30 juli 1999.
2 Met betrekking tot de ambtenarenwet ging de controverse met name over het discretionaire karakter van de
definitie van gegevens die in vertrouwelijkheidscategorie B thuishoren, met dien verstande dat de indeling van voor
intern gebruik bestemde vertrouwelijke informatie op uniforme grondslag wettelijk zou moeten worden vastgelegd
en niet zou moeten worden overgelaten aan het oordeel van de respectieve nationale overheidsdepartementen. Met
betrekking tot de wet op het bevolkingsregister ging de controverse met name over de afsluitende bepaling inzake de
adresregistratie van burgers. Volgens de gewraakte tekst zouden burgers hun adresregistratie binnen 24 uur na
adreswijziging moeten laten aanpassen, hetgeen volgens de heer Stoyanov associaties zou oproepen met een
politiestaat. Aanbevolen wordt deze termijn om te zetten in 30 dagen.
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Ontwikkeling (EBWO) een akkoord over de sluiting van de oudste eenheden 1 t/m 4 en de
modernisering van de eenheden 5 en 6.

De politiek van de Bulgaarse Nationale Elektriciteitsmaatschappij komt erop neer dat de
eenheden 1 en 2 tot het jaar 2005 in bedrijf zouden worden gehouden en de eenheden 3 en 4
tenminste tot 2012, teneinde de energiebehoeften van het land te kunnen dekken en te kunnen
zorgen voor een stabiele energievoorziening. In aansluiting op de door de EU geformuleerde
verzoeken tot ontmanteling van de eenheden 1 t/m 4, zijn onlangs op 1.000 verschillende punten
verbeteringen aangebracht in de veiligheidsvoorzieningen, tegen een totale kostprijs van ruim
100 miljoen dollar, terwijl het voornemen bestaat om nog eens 150 miljoen dollar uit te trekken
voor verdere verbeteringen. Bij besluit van 14 april 1999 heeft de ministerraad zijn goedkeuring
gehecht aan de sluiting van de eenheden 1 t/m 4 tegen het jaar 2010 en heeft hij een
regeringsdelegatie aangesteld voor onderhandelingen met de EBWO over deze problematiek.
Naar verwachting zal de bouw van een fabriek voor de opwerking van laag- en middelradioactief
afval dat bij de energieproductie vrijkomt, tegen eind 1999 worden voltooid en begin 2000
operationeel zijn 1. In februari 1999 reserveerde de regering op de overheidsbegroting geld voor
de verwerking van kernafval teneinde de nucleaire veiligheidssituatie in Bulgarije te kunnen
verbeteren.

Het moderniseringsprogramma voor de eenheden 5 en 6 heeft voor de NEK hoogste prioriteit.
Met dit doel zullen door een aantal vooraanstaande Europese en wereldbedrijven, waaronder een
Siemens/Framatom-consortium en Westinghouse, bijkomende contracten worden uitgevoerd
(twee van de belangrijkste contracten werden via internationale aanbestedingen uitgegeven en in
juli 1999 ondertekend). De verschillende fasen van het project omvatten evaluatie-, research- en
technische aspecten, en het grootste contract zal zich uitstrekken over de periode 1999-2005.

Op 21 mei 1999 vond in Sofia de eerste bijeenkomst plaats van de werkgroep Bulgarije/EU voor
de voorbereiding van de ontmanteling van de eenheden 1 t/m 4. De voornaamste taak van deze
werkgroep bestaat erin een onderzoek in te stellen naar de economische, milieu- en financiële
gevolgen van de ontmanteling en daarover een verslag op te stellen. In aansluiting op de formele
goedkeuring van de ontmanteling van de vier eenheden  hechtte de regering op 1 april 1999 haar
goedkeuring aan de instelling van een Nationaal Bureau voor Kernenergie, dat toezicht zal
houden op de nucleaire veiligheid, financieel onafhankelijk is en qua besluitvorming autonoom
opereert.

Regionale vraagstukken

Kosovo en het Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa

Bulgarije heeft aanzienlijke directe en indirecte schade ondervonden van het conflict in Kosovo
(zie het onderstaande hoofdstuk over de economische situatie). Niettemin verklaarde het hoofd
van de IMF-delegatie naar Bulgarije, Juha Kahkonen, op 12 juli 1999 dat Bulgarije, ondanks de
gevolgen van de Kosovo-crisis, "bevredigende economische vooruitgang" boekte. Als zodanig
zal het dan ook als partner voor Europa fungeren bij de omvorming van de regio en niet zozeer
als een land dat onder het Stabiliteitspact valt.

Het op 10 juni 1999 overeengekomen Stabiliteitspact voor de wederopbouw van Zuidoost-
Europa is gericht op de hervorming van de regio op alle terreinen, gaande van democratisering
                                               
1 EBWO-rapport.
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en mensenrechten tot economische wederopbouw en samenwerking in
veiligheidsaangelegenheden. Op de op 30 juli 1999 in Sarajevo gehouden eerste officiële
topconferentie van het Pact bevestigden de staatshoofden en regeringsleiders hun standpunt dat
pas een algemener plan voor de wederopbouw van de regio zal worden opgezet nadat aan de
twee voornaamste voorwaarden is voldaan, namelijk de installatie van een democratisch bewind
in Joegoslavië en de opbouw van sterke democratische instellingen, alsmede het scheppen van de
voorwaarden voor samenwerking en goede nabuurschapsbetrekkingen.

In het kader van het Stabiliteitspact zal Bulgarije als stabiliserende factor in Zuidoost-Europa een
leidende rol vervullen. Met het oog daarop stelt het Ministerie van Handel een lijst op van
Bulgaarse bedrijven (tot dusver 224) die aan het wederopbouwproces wensen mee te werken
door deel te nemen aan de door internationale donateurs georganiseerde competitie. Op 21 april
1999 is in Brussel een initiatief gelanceerd voor het opzetten van een nieuw financieel
instrument in de vorm van een speciaal regionaal fonds voor de preferentiële financiering van
projecten in de regio.

Een andere prioriteit voor de regio is de aanleg van de zogenaamde pan-Europese
vervoerscorridor, een combinatie van weg-, spoor- en communicatieverbindingen. Met het oog
daarop onderneemt Bodo Hombach, de onlangs benoemde coördinator voor het Stabiliteitspact,
stappen om Roemenië ertoe te bewegen zijn standpunt m.b.t. het sedert decennia aanslepende
conflict tussen Bulgarije en Roemenië inzake de bouw van een tweede brug over de Donau te
heroverwegen. Bulgarije dringt erop aan dat deze brug zou worden gebouwd tussen Vidin en
Calafat, de twee voornaamste westelijke havens, terwijl Roemenië zich om politieke redenen
tegen de bouw van een nieuwe brug op deze locatie verzet.

Bulgarije-Macedonië

Aan het oude taalconflict tussen Bulgarije en Macedonië kwam in februari 1999 een einde met
de ondertekening door de Bulgaarse premier Ivan Kostov en zijn Macedonische collega Lyubcho
Georgievski van een bilaterale verklaring waarbij het bestaan van het Macedonisch als taal werd
erkend. De beide partijen verklaarden dat zij geen onvriendschappelijke betrekkingen zouden
ondersteunen en geen argumenten zouden aanwenden om inmenging in elkaars binnenlandse
aangelegenheden te rechtvaardigen. Tevens ondertekenden de beide premiers nog vijf andere
overeenkomsten 1 die sedert 1994 op uitstel wachtten en maakten zij een begin met
onderhandelingen tot invoering van een vrijhandelszone tussen de beide landen tegen het jaar
2000.

                                               
1 Akkoorden ter bevordering en bescherming van investeringen, ter voorkoming van dubbele belasting en inzake
handelssamenwerking, alsmede een protocol voor samenwerking tussen de ministers van Buitenlandse Zaken en
voor het opzetten van gezamenlijke paspoortcontroleposten.
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III. ECONOMISCHE SITUATIE

a) Het stabilisatieproces (1991 t/m 1997)

In februari 1991 gingen de economische hervormingen in Bulgarije van start met de
liberalisering van de prijzen en de opheffing van het staatsmonopolie op de buitenlandse handel.
Het toen ingevoerde stabilisatieprogramma was gebaseerd op een strikt monetair en budgettair
beleid en een drastische inkomenspolitiek.

Toen dit beleid aanleiding gaf tot sociale spanningen, werd het in september 1991 enigszins
versoepeld. Vanaf 1994 ging het met de economische situatie duidelijk bergaf met:

- een zware crisis in de buitenlandse handel,
- een hyperinflatie van 90% per jaar.

In 1996 maakte de economie een zware recessie door:
- het BBP liep terug met 11%,
- de inflatie steeg tot 310% per jaar,
- de Bulgaarse lev werd gedevalueerd tot 1/9de va n zijn waarde,
- in de bankensector ontstond een zeer ernstige crisis.

Een en ander bracht met zich mee dat de herstructurerings- en privatiseringsplannen moesten
worden uitgesteld. Op verzoek van het IMF werd echter een bezuinigingsprogramma
doorgevoerd en op 1 juli 1997 werd een monetaire raad ingesteld.

b) Het evenwicht (1998)

De Monetaire Raad fungeerde als het voornaamste instrument van het nieuwe economische
beleid. De raad stelde een strategie vast op basis van beheersing van de geldhoeveelheid met als
doel de overheidsbegroting in evenwicht te brengen en monetaire stabiliteit te creëren. Om dat te
bereiken werd een reeks maatregelen afgekondigd:

de invoering van een vaste pariteit met de Duitse mark vanaf 1 januari 1999; deze pariteit was
gebaseerd op de officiële koers voor omrekening van de Duitse mark in euro, een
maatregel die bedoeld was om toetreding tot de Europese Unie als politieke doelstelling
naderbij te brengen. De centrale bank is verplicht de nationale munt of een andere valuta
tegen deze vaste koers te kopen of te verkopen;

de centrale bank kreeg een verbod opgelegd om aan de staat of aan overheidsinstellingen
leningen te verstrekken, met uitzondering van middelen die afkomstig zijn van het IMF
en die aan de regering worden overgemaakt; tevens is het de centrale bank verboden aan
handelsbanken leningen te verstrekken;

het inkomensbeleid voor de overheidssector kwam erop neer dat de salarissen werden
geïndexeerd op het basis van het inflatiepercentage en de belastinginkomsten.

Meer dan een jaar na de invoering van deze politiek heeft de macro-economische situatie zich
gestabiliseerd en geven sommige indicatoren zelfs een spectaculaire verbetering te zien:
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het BBP is in 1998 met 3,5% gestegen na in de periode 1996-1997 nog met 17% te zijn
ingekrompen. Deze groei valt met name te verklaren door een hoger verbruik en in
mindere mate door hogere investeringen. De omzet in de kleinhandel, die een indicator is
voor de gezinsbestedingen, is in 1998 met 5,1% toegenomen. De hogere cijfers vallen te
verklaren door de stijging van de reële inkomens, de positieve ontwikkeling van het
verbruikskrediet en de vermindering van de werkloosheid, die voor 1998 uitkwam op
12,2 %, terwijl zij in 1997 nog 13,7% beliep;

de inflatie op jaarbasis is teruggelopen van 1.085% in 1997 tot 22,3% in 1998; dit bijzonder
opmerkelijke resultaat toont duidelijk aan dat het door de Monetaire Raad doorgevoerde
pariteitsstelsel vruchten afwerpt;

het begrotingstekort, dat in 1997 nog 2,6% van het BBP bedroeg, werd in 1998 omgezet in een
begrotingsoverschot van 0,9% van het BBP, terwijl volgens officiële prognoses een
tekort van 1,7% te verwachten was;

voor de buitenlandse handel waren de resultaten in 1998 negatief, terwijl de lopende rekening
van de betalingsbalans gedurende meerdere jaren een evenwicht of zelfs een overschot
had vertoond; over 1998 liet het BBP een tekort van 2,4% zien. In 1998 liep de export
met 13% terug, terwijl de invoer onder impuls van de binnenlandse vraag met 1,4%
steeg. De directe verklaring voor deze situatie moet worden gezocht in de invoering van
een vaste wisselkoers voor de lev, met daarnaast nog een aantal verzwarende externe
factoren zoals:
- de algemene zwakte op de internationale markten;
- de economische crisis in Rusland, waarvan Bulgarije meer dan andere landen in de

 regio afhankelijk is voor zijn handelsverkeer;

het werkloosheidspercentage, dat varieerde van 11 tot 14%, kwam voor 1998 uit op 12,2%. Het
valt te verwachten dat de herstructurering van het bedrijfsleven geen belangrijke
vermindering van de werkloosheid zal teweegbrengen. De regering heeft een breed scala
van maatregelen genomen die zich richten op de beroepsopleiding van werklozen en zij
heeft voor het werkgelegenheidsbeleid een budget uitgetrokken dat overeenkomt met
0,5% van het BBP. De Wereldbank heeft Bulgarije een lening toegekend voor de
instelling van een regionaal fonds voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid.
Daarnaast is de Bulgaarse regering ook bezig met de voorbereiding van een plan voor de
hervorming van het onderwijsstelsel, waarbij met name de nadruk ligt op het van jongs af
aan bijbrengen van vreemde talen en informatietechnologie, en de reorganisatie van
managementopleidingen.

Met betrekking tot de structuurhervormingen valt op te merken dat het privatiseringsproces, dat
de laatste jaren bijzonder langzaam verliep, drastisch is versneld vanaf 1997, toen de inkomsten
uit privatiseringen een bedrag van 360 miljoen dollar oftewel 3,6% van het BBP opleverden.

In 1998 is het tempo van de privatiseringen teruggelopen en zijn slechts 30% van de voor
privatisering bestemde overheidsbedrijven effectief verkocht.

In de bankensector zijn alle hervormingen via het Monetair Comité tot stand gekomen. Dit
comité stelt zich ten doel bankactiviteiten en bankenbeheer te saneren, en inmiddels hebben 16
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banken hun activiteiten moeten stopzetten. Tevens heeft de regering in het kader van het met het
IMF bereikte akkoord besloten zes overheidsbanken te privatiseren.

c) De Kosovo-crisis als externe bedreiging (1999)

De regering had voor 1999 een ambitieus investeringsprogramma opgezet dat 2,5% van het BBP
zou omvatten en zich richtte op stimulering van de vraag. De begroting voor dat jaar was
gebaseerd op een groeiprognose van 3,7%.

In de loop van het eerste kwartaal van 1999 liep het BBP echter met 0,7% terug ten opzichte van
het eerste kwartaal van 1998. De groei van het particulier verbruik handhaafde zich op een hoog
niveau, maar het exportvolume bleek sterk terug te lopen, met als gevolg een verslechtering van
het buitenlands handelstekort over deze periode.

Over dezelfde periode vertoonden de drie belangrijkste economische sectoren - de mijnindustrie,
de energiebedrijven en de fabrieksindustrie - een sterke teruggang, maar daar staat tegenover dat
alle industriesectoren met een neergaande tendens werden geconfronteerd.

Deze tendens werd nog verergerd door de crisis in Kosovo:

60% van de buitenlandse handel vindt plaats met de Europese Unie. Veel exportproducten met
de EU als bestemming moeten via Servië worden getransporteerd. Tijdens de oorlog is
het wegennet onbruikbaar en de Donau onbevaarbaar geworden en het transport via
alternatieve routes kost 30% meer. Hierdoor is de reeds duidelijk verzwakte
handelsbalans nog zwaarder onder druk komen te staan;

gezien de situatie heeft Bulgarije de voorgenomen emissie van een euro-obligatielening ten
bedrage van 200 miljoen dollar moeten uitstellen. Het land zal thans naar andere
kredietmogelijkheden moeten uitzien;

de in 1998 geconstateerde teruggang van de directe buitenlandse investeringen is nog verergerd
door de crisis in de Balkan, hetgeen is geresulteerd in een stagnatie in de
kapitaalvoorziening; door de reeds hoog opgelopen buitenlandse-schuldpositie van
Bulgarije (9 miljard euro in 1998) kan het land geen verdere leningen meer aangaan;

deze situatie was voor de regering aanleiding om het privatiseringsbeleid op de lange baan te
schuiven, zodat er voor de overheidsbegroting geen nieuwe inkomsten meer te
verwachten vallen.

Volgens Oxford Analytica Data Base zal het Kosovo-conflict voor de Bulgaarse economie in
1999 tot gevolg hebben dat:

- het BBP met 2% terugloopt;
- de export met 10% inkrimpt, gezien de tijd die nodig is voor het herstel van het
wegennet en de openstelling van de Donau; het tekort op de lopende r ekening van de
betalingsbalans zou verder oplopen met 20%;

- te verwachten valt dat de werkloosheid met 2% zal toenemen;
- de begrotingsuitgaven naar verwachting met ca. 2% van het BBP zullen stijgen.
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IV. BETREKKINGEN MET DE EU

a) Commissie
Voor informatie over het advies van de Commissie van juli 1997 kan de eerdere versie van dit
document (PE 167.392/rev.1) worden geraadpleegd, waarin ook informatie staat over het
partnerschap voor toetreding, dat begin 1998 is goedgekeurd.

Periodiek verslag

In november 1998 bracht de Commissie haar eerste periodiek verslag uit over de vooruitgang die
Bulgarije heeft geboekt op weg naar toetreding. De Commissie concludeert dat Bulgarije voldoet
aan de politieke criteria van Kopenhagen, maar dat er nog verdere inspanningen nodig zijn bij de
bestrijding van corruptie en de hervorming van het rechtswezen.

“Hoewel Bulgarije recentelijk vooruitgang heeft geboekt bij de totstandbrenging van een
markteconomie, zal het land op de middellange termijn ernstige moeilijkheden ondervinden om
het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten in de Unie. Het momentum dat
is bereikt bij de omzetting van wetgeving - mits gepaard gaand met een soortgelijke versterking
van de daarmee samenhangende instellingen - zal Bulgarije uiteindelijk in staat stellen te
voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap. Er zijn echter verdere
inspanningen nodig, met name op het gebied van de interne markt, standaardisering en
certificering, toezicht op staatssteun, de toekomst van Kozloduy, alsook op het gebied van
justitie en binnenlandse zaken.”

Een verdere belangrijke stap in de betrekkingen van Bulgarije met de EU was de ondertekening
van de Gezamenlijke Evaluatie van de economische prioriteiten op middellange termijn van
Bulgarije op 8 juni 1999 te Brussel, in aanwezigheid van de Bulgaarse minister van Financiën,
Muravey Radev, en Yves-Thibault de Silguy, de voormalige Europese commissaris voor
Financiën.

In dit document, dat een van de prioriteiten vormt voor het toetredingspartnerschap dat met de
Commissie is overeengekomen, worden de voornaamste hervormingen beschreven die in het
kader van de toetredingscriteria moeten worden gerealiseerd. Naast de economische indicatoren
moet de nadruk vooral liggen op de tijdige voltooiing van de hervormingen op het vlak van de
privatiseringen, het aantrekken van directe buitenlandse investeringen en de verbetering van de
toegang tot de exportmarkten voor het midden- en kleinbedrijf. In het desbetreffende document
wordt een macro-economisch scenario voor de periode 1999-2001 beschreven. Het is de
bedoeling dat tegen eind 1999 alle commerciële bedrijven zullen zijn geprivatiseerd, en dat de
niet-levensvatbare bedrijven zullen worden geliquideerd. In het kader van deze operatie zijn in
de eerste maanden van 1999 verliesgevende bedrijven die geen bankleningen meer konden
krijgen, geprivatiseerd. De Gezamenlijke Evaluatie zal op gezette tijdstippen worden herzien en
door de Commissie worden aangepast.

Een tweede doorbraak voor Bulgarije was het recente besluit van de Commissie om het vijfde
kaderprogramma onderzoek en ontwikkeling (1998-2002) voor de kandidaat-lidstaten open te
stellen. Dit besluit werd op 20 mei 1999 in Brussel formeel goedgekeurd via het desbetreffende
procedurebesluit. In tegenstelling tot de in het recente verleden bestaande situatie, waarbij
Bulgarije (samen met andere Midden- en Oost-Europese landen) op individuele projectbasis en
met beperkte begrotingsmiddelen aan het derde en vierde kaderprogramma kon meewerken, zal
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het land nu kunnen ingaan op alle uitnodigingen tot het indienen van voorstellen en over
dezelfde rechten en verantwoordelijkheden beschikken als de EU-lidstaten. Bulgarije zal als
kandidaat-lidstaat ook een bijdrage aan het O&O-budget leveren, maar zal tegelijkertijd over de
eerste vijf jaar in aanmerking komen voor een verlaagde bijdrage. In dit verband zijn reeds
financiële toezeggingen gedaan in het kader van het nieuwe pretoetredingsinstrument voor
structuurbeleid (ISPA), dat in het jaar 2000 in werking treedt.

b) Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft zich bij de behandeling van zijn advies inzake Agenda 2000 van
de Commissie en de adviezen over de toetreding van nieuwe lidstaten op het standpunt gesteld
dat het uitbreidingsproces zo breed mogelijk zou moeten zijn. Op 4 december 1997 heeft het
Parlement een resolutie aangenomen over de "Mededeling van de Commissie inzake Agenda
2000 - naar een sterkere en grotere Unie" (C4-0371/97). In de desbetreffende resolutie verklaart
het Parlement dat "alle landen die momenteel aan de criteria van een stabiele democratische
orde, eerbiediging van de mensenrechten en bescherming van minderheden, zoals vastgelegd in
Kopenhagen, voldoen, het recht hebben om tegelijkertijd het versterkte toetredings- en
onderhandelingsproces te beginnen en dat dit proces voor al deze landen begin 1998 een aanvang
dient te nemen". Doordat het Parlement erop gewezen heeft dat het proces alle landen moet
omvatten, gaf het in deze resolutie uitdrukking aan zijn overtuiging dat intensieve
onderhandelingen op individuele basis moeten beginnen met de landen die de meeste
vooruitgang hebben geboekt. Onder opmerking van enkele feitelijke onnauwkeurigheden steunt
het Parlement de evaluatie van de Commissie over welke landen dit zijn. Met name over
Bulgarije wordt in de resolutie opgemerkt dat dit land zich in het recente verleden aanzienlijke
inspanningen heeft getroost om over te schakelen op een markteconomie, hoewel nog steeds
ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn op het gebied van milieu, vervoer, landbouw, energie
en justitie. Tevens is het Parlement van mening dat een brede administratieve hervorming op alle
niveaus noodzakelijk is om het acquis communautaire naar behoren te kunnen toepassen. Het
Parlement wijst er voorts op dat Bulgarije de belangrijkste politieke criteria in acht neemt en het
is er in dit verband van overtuigd dat opening van de onderhandelingen een stimulerend effect
zal hebben op voortzetting van de hervormingen en ervoor kan zorgen dat het Bulgaarse volk
zich niet buitengesloten voelt, terwijl de aanwezigheid van de Unie in een dermate instabiele
regio erdoor zou worden benadrukt.

Het Parlement wijst ook op het belang van de Europese Conferentie (waarvoor alle 11 Midden-
en Oost-Europese kandidaat-lidstaten alsmede Turkije zijn uitgenodigd). Deze conferentie wordt
beschouwd als een instrument van essentieel belang voor politieke samenwerking.

c) Raad van Ministers

In Madrid is de Raad het erover eens geworden dat de toetredingsonderhandelingen met Cyprus
en Malta zes maanden na de afronding van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) zouden
beginnen. Tevens werd afgesproken dat de noodzakelijke besluiten zouden worden genomen om
de toetredingsonderhandelingen met de landen van Midden- en Oost-Europa te openen in het
licht van de resultaten van de IGC. De Raad sprak de verwachting uit dat het
voorbereidingsstadium van deze onderhandelingen zou samenvallen met de start van de
onderhandelingen met Cyprus en Malta. Tijdens de Raad van Florence werd deze toezegging
bekrachtigd met de verzekering dat de onderhandelingen met de Midden- en Oost-Europese
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landen op hetzelfde moment zouden beginnen als die met Cyprus en Malta, d.w.z. zes maanden
na afsluiting van de IGC.
In juni 1997 werd de Intergouvernementele Conferentie van Amsterdam afgesloten. Daarmee
was de weg vrij voor onderhandelingen binnen zes maanden overeenkomstig de conclusies van
Madrid. In december 1997 heeft de Raad van Luxemburg besloten het toetredingsproces met de
tien Oost-Europese kandidaat-lidstaten en Cyprus te starten. Tevens besloot de Raad om in het
voorjaar van 1998 bilaterale intergouvernementele conferenties te organiseren, waarbij een begin
zou kunnen worden gemaakt met de onderhandelingen met Cyprus, Hongarije, Polen, Estland,
de Tsjechische Republiek en Slovenië over de voorwaarden voor toetreding tot de Unie en de
aanpassingen van het Verdrag. Op 12 maart 1998 werd het uitbreidingsproces in Londen gestart
met de eerste Europese Conferentie.

Op de Europese Raad van Luxemburg in december 1997 werd voorts besloten tot intensivering
van de pretoetredingsstrategie, met als dubbel doel alle steunmiddelen van de Unie te
concentreren op de toetredingspartnerschappen (met een aanpassing in oktober 1999) en
openstelling van de communautaire programma's voor de kandidaat-lidstaten, zodat deze zich
vertrouwd kunnen maken met het EU-beleid en de communautaire procedures. Ook de nieuwe
aanpak van het pretoetredingssteunbeleid werd in Luxemburg goedgekeurd, in aansluiting op het
in maart 1998 door de Commissie ingediende voorstel voor drie verordeningen. Deze behelsden
een voorstel tot instelling van een mechanisme voor de coördinatie van de steun voor kandidaat-
lidstaten en om overlapping met steun van andere internationale organisaties te voorkomen,
alsmede de beschikbaarstelling van middelen tijdens de pretoetredingsperiode voor landbouw en
plattelandsontwikkeling in deze landen, en de oprichting van het ISPA, een instrument dat
analoog is aan het Cohesiefonds. De met behulp van deze steunmiddelen gefinancierde
maatregelen, die bedoeld zijn om de kandidaat-lidstaten qua infrastructuurvoorzieningen op het
niveau te brengen van de EU, moeten voldoen aan de in de Europa-Overeenkomsten neergelegde
voorwaarden. Op 21 juni 1999 stelde de Raad de verordeningen vast voor de coördinatie van de
steun ten behoeve van de kandidaat-lidstaten, tot instelling van het ISPA en tot verlening van
pretoetredingssteun voor landbouw en plattelandsontwikkeling 1. De Raad heeft besloten dat bij
de verdeling van de steun te werk zal worden gegaan volgens het beginsel van gelijke
behandeling, ongeacht de toetredingsdatum.

Een belangrijk punt voor Bulgarije is voorts ook de vraag of het op de Top van Helsinki in
december 1999 zal worden uitgenodigd voor de aanstaande toetredingsonderhandelingen.
Hoewel hiervoor inmiddels meer landen hun steun hebben betuigd, zal er veel afhangen van de
binnenkort te verwachten evaluatie van de Commissie met betrekking tot de vraag of Bulgarije
voldoet aan de economische criteria van Kopenhagen (de volgende versie van het regelmatig uit
te brengen voortgangsrapport wordt verwacht voor oktober 1999).

d) Standpunt van de Bulgaarse regering

De Bulgaarse regering is van mening dat toetreding tot de EU een belangrijke strategische
doelstelling is, die kan zorgen voor meer welvaart, versterking van de rechtsstaat en van de rol
van de markteconomie. De Bulgaren zijn zich bewust van de moeilijkheden die in het advies van
de Commissie worden genoemd en zijn verheugd dat in het advies rekening wordt gehouden met
de recente vooruitgang bij het stabiliseren van de economie en het doorvoeren van de
noodzakelijke hervormingen.
                                               
1 De desbetreffende Raadsverordeningen nrs. 1266, 1267 en 1268/1999 zijn gepubliceerd in Publicatieblad L 161
van 26.6.1999.
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Voorts is de Bulgaarse regering van mening dat de vooruitzichten voor toetreding tot de EU voor
elk van de kandidaten afzonderlijk duidelijk en uitdrukkelijk dienen te worden geformuleerd. Zij
is verheugd over het besluit het uitbreidingsproces zo breed mogelijk te maken, maar legt zich
neer bij het feit dat toetreding niet één afzonderlijke politieke handeling is maar een langdurig
proces dat de mobilisering vereist van de gehele Bulgaarse samenleving in haar streven de
Europese waarden tot de hare te maken.

Op 24 juni 1999 keurde de regering een rapport goed inzake de door Bulgarije geboekte
vooruitgang bij de vervulling van de criteria voor het lidmaatschap van de Europese Unie, dat
was opgesteld in samenhang met het binnenkort door de Commissie uit te brengen jaarverslag
over de vorderingen die zijn gemaakt tussen oktober 1998 en juni 1999. De Bulgaarse regering
verwacht een positieve reactie op de versnelde overname in het Bulgaarse recht (vóór juni 1999)
van de wetgeving die noodzakelijk is voor het lidmaatschap 1 en de door Bulgarije aan de
internationale gemeenschap verleende steun bij de oplossing van de Kosovo-crisis.

* * *

Verdere informatie kan worden verkregen bij:
Adam ISAACS, Europees Parlement, DG IV, Brussel
Dienst internationale samenwerking, analyse en documentair onderzoek
Tel: (32) 2 284 3072/Fax: (32) 2 284 9063 /e-mail: aisaacs@europarl.eu.int

Voor verdere informatie over de economische aspecten wende men zich tot:
Mourad MUSTAPHA-PACHA, Europees Parlement, DG IV, Luxemburg
Afdeling internationale en constitutionele zaken
Tel: (352) 4300 23506/e-mail: mmustapha@europarl.eu.int

______________
Bronmateriaal: Oxford Analytica Data Base

European Economy - Economic Reform Monitor (European Commission)
Economist Intelligence
BBC Monitoring Service
Reuters
Bulgaria Online
Central Europe Online

                                               
1 Energie en energiebronnen, harmonisering, milieu, vervoer, consumentenbescherming en grenscontrole.
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BIJLAGE

SAMENSTELLING VAN DE REGERING PER 11 OCTOBER 1999

SAMENSTELLING VAN DE BULGAARSE REGERING (970625)

President** Petar STOYANOV
Vice-president** Todor KAVALDZHIEV
(**beëdigd op 19 januari 1997, ambtsaanvaarding op 22 januari)

KABINET (geformeerd op 21 mei 1997):

Premier Ivan KOSTOV
Vice-premier (speciaal belast met het economisch beleid) Alexander BOZHKOV
(tevens minister van Industrie)
Vice-premier (speciaal belast met regionaal infrastructuurbeleid) Evgeni BAKARDZHIEV
(tevens minister van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken)
Vice-premier (speciaal belast met cultuur, onderwijs Vesselin METODIEV
en bestuurshervorming  
(tevens minister van Onderwijs en Wetenschappen)

MINISTERS:

Landbouw, bosbouw en landhervorming Ventsislav VARBANOV
Cultuur Ema MOSKOVA
Defensie Georgi ANANIEV
Milieu en water Evdokia MANEVA
Onderwijs en wetenschappen zie vice-premiers
Financiën Muravei RADEV
Buitenlandse zaken Nadezhda MIHAILOVA
Volksgezondheid Petar BOYADZHIEV
Industrie zie vice-premiers
Binnenlandse zaken Bogomil BONEV
Justitie en integratie Europese wetgeving . Vassil GOTSEV
Arbeid en sociale zaken Ivan NEIKOV
Overheidsbestuur Mario TAGARINSKI
Regionale ontwikkeling en openbare werken zie vice-premiers
Handel en toerisme Valentin VASSILEV
Vervoer Wilhelm KRAUS

Parlementsvoorzitter Yordan SOKOLOV

President van de Centrale Bank Svetoslav GAVRIISKI


