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Seznam zkratek 
  

BSP Bulharská socialistická strana (Българска социалистическа 
партия) 

BKP Komunistická strana Bulharska (Българска комунистическа 
партия) 

BSDP Bulharská strana sociálně-demokratická (партия Български 
социалдемократи) 

BZNS Bulharský zemědělský národní svaz (Български земеделски 
народен съюз) 

DPS Hnutí za práva a svobody (Движение за права и свободи) 

DSB Demokraté pro silné Bulharsko  

ELDR Evropská liberální, demokratická a reformní strana (European 
Liberal Democrat and Reform Party) 

EP Evropský parlament (European Parliament) 

EPP - ED Evropská lidová strana a Evropští demokraté (European People's 
Party and European Democrats) 

EU Evropská unie (European Union) 

GERB Občané za evropský rozvoj Bulharska (Граждани за европейско 
развитие на България) 

NDSV 

 

Národní hnutí za stabilitu a pokrok (Национално движение за 
стабилност и възход) = Národní hnutí Simeona II.  

IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for 
Reconstruction and Development) 

IMF Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund) 

ITS Identita, tradice, suverenita (Identity, Tradition and Sovereignty) 

PES Strana evropských socialistů (Party of European Socialists) 

SDS Svaz demokratických sil (Cъюз на Демократичните Сили) 
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Úvod 
Za téma své diplomové práce jsem si zvolila „Evropeizaci stranického systému 

v Bulharsku”. K výběru tohoto tématu mě vedlo aktuální začlenění Bulharské republiky 

do Evropské unie, jakožto člena posledního rozšíření. Dále můj zájem si získalo 

Bulharsko svojí specifičností jak v oblasti stranického systému, tak v Evropské unii. 

Bulharský stranický systém si od pádu komunismu prošel nestabilním vývojem 

završeným etablování antisystémové a antievropské strany. Zároveň se však v systému 

objevily politické subjekty, které korespondují se západními proevropskými stranami. 

Přestože se jedná o vládnoucí strany, Bulharsko působí v roli kandidátské i členské 

země EU do jisté míry nezodpovědně, jelikož neplní kritéria a požadavky ze strany EU. 

Vzájemný vztah se tudíž dostává do napjaté roviny, která je živnou půdou pro 

etablování nedemokratických prvků. 

Proces evropeizace je v politických vědách ukotvený teoretický rámec, který se používá 

pro členské i kandidátské země. Jelikož se kandidátskými státy staly v 90. letech 

postkomunistické země, zájem badatelů se zaměřil na východní Evropu. Po etablování 

demokratického režimu se obnovily sociální vědy, které zvolily přístup přejímání 

konceptů ze západního světa. Následné studie týkající se evropeizace se přitom 

zaměřovaly na široké spektrum oblastí: evropeizace zájmových skupin, stranického 

systému, komunální politiky, bezpečnostní a obranné politiky, práva apod.  

Za zkoumanou oblast byl zvolen stranický systém, který je složen ze dvou základních 

prvků: z politických stran a ze vzájemných vztahů mezi stranami. Vývoj stranického 

modelu přitom dobře slouží jako indikátor úspěchu či neúspěchu evropeizačního 

procesu. Vládnoucí politické strany jsou nejdůležitějším hráčem při definování vztahu 

s Evropskou unií. Jejich důležitost spočívá v několika funkcích. Za prvé v roli 

zprostředkovatele zavádějí evropské politické standardy do bulharského prostředí. Za 

druhé reprezentují bulharskou politickou scénu s názory a strategiemi v EU. Její třetí 

důležitá funkce se váže na vytváření výhodných podmínek pro Bulharsko v rámci 

evropských vyjednávání. Dohlížecí role vládnoucích politických stran na plnění 

evropských kritérií a podmínek je poslední z vyjmenovaných kritérií. 

Práce se pokusí objasnit vývoj, vnitřní charakter a ideologii jednotlivých relevantních 

bulharských politických stran. Při určování relevantnosti stan vycházím ze Sartoriho 
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definice, která považuje za relevantní ty strany, které jsou schopné se podílet na vládě,1 

a zároveň zahrnuje antisystémové stranické subjekty, jež nemají šanci být součástí 

vládní koalice, přesto mají vliv na stranickou soutěž.2 Výběr stran byl zúžen na ty 

strany, které se dlouhodobě udržely ve stranickém systému či ho utvářely v posledních 

letech. Dalším zkoumaným jevem bude jejich postoj k integračnímu procesu a ukotvení 

evropského tématu v jejich programech či programových prohlášeních. V rámci oblasti 

evropské integrace bude taktéž věnována pozornost specifickým tématům (např. 

přistoupení Turecka k Evropské unii, Lisabonské smlouvě) a jejich vlivu na postoje 

jednotlivých uskupení k těmto otázkám. Dále se zaměřím na působení bulharských 

politických stran a jejich představitelů v evropských institucích, na jejich aktivitu, 

názory a přínosy pro evropskou integraci. 

První část práce se bude zabývat transformačním procesem a vývojem stranického 

systému v Bulharsku. Ve východní Evropě je transformační, resp. demokratizační 

průběh silně provázaný s procesem evropeizace, tudíž oba tyto jevy byly zahrnuty do 

diplomové práce. Součástí této kapitoly bude průřez vývojem bulharských politických 

stran, jejichž reprezentanti měli stěžejní vliv na politické směřování Bulharska a jeho 

působení na mezinárodní půdě. Vedle přehledu mezníků ve stranickém systému tato 

kapitola podá základní charakteristiku jednotlivých politických stran, přičemž se zaměří 

na podmínky jejich vzniku, zdůrazní roli strany ve stranickém systému, analyzuje 

program stran a bude zkoumat jejich současnou situaci. 

Druhá část se bude soustředit na vztahy mezi Evropskou unií a Bulharskem, respektive 

bulharskými politickými stranami. Pokusím se zachytit vývoj postoje jednotlivých stran 

vzhledem k EU a její působení v evropských institucích. Další prostor pro analýzu se 

rýsuje v následující podkapitole, která bude pojednávat o evropských tématech 

v programech stran na národní úrovni. Jedná se o zmapování prostoru, který strany 

věnují integraci. Vedle analýzy programu strany, vystupování politiků a zachycení 

ideologického vývoje strany k evropské integraci se tato část práce bude zabývat 

evropskými volbami. Do této doby proběhly v Bulharsku dvoje volby do Evropského 

parlamentu, které přinesly řadu překvapujících momentů. 

                                                 
1 U politických stran je důležitý koaliční potenciál, tedy zda jsou schopny vytvořit vládní koalici. Velikost 
stany z hlediska voličské podpory ustupuje do pozadí, jelikož tento aspekt nezajišťuje straně podíl na 
vládě, a tudíž realizaci svého programu.  
2 SARTORI Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu, s. 127-8. 
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Následná diskuse s názvem „Evropeizace stranického systému“ využije poznatků 

získaných z předešlých kapitol a zasadí je do teoretického rámce. Za teoretický základ 

byly vybrány klasické teorie evropeizace, které prokázaly svoji funkčnost a schopnost 

zhodnotit proces. Na základě analýzy dojde k potvrzení či vyvrácení hypotézy a její 

výzkumné otázky.  

V závěru dojde ke shrnutí a zhodnocení procesu evropeizace stranického procesu 

v Bulharsku. Důraz bude kladen na jeho jedinečnosti ve srovnání se státy střední a 

východní Evropy, které prochází v obecných principech podobným vývojem. Dále se 

práce pokusí předpovědět, jakým směrem se bude z perspektivy stranického modelu 

bulharský politický vývoj ubírat.  

Hypotéza - Výzkumné otázky 

Z teoretického základu a předpokládané metodologie nám vzejde výzkumná otázka, 

která se na základě nashromážděných dat pokusím ověřit či vyvrátit.  

Mojí obecnou hypotézou je výpověď, že „země, které se zapojí do Evropské unie, 

evropeizují svůj stranický systém“. K ověření této hypotézy mi poslouží Ladrechova 

typologie stranických systémů, která zkoumá volební programy, zabývá se 

organizačními změnami ve straně a rámcem stranické soutěže, řeší vztahy mezi 

politickou stranou a vládou a hodnotí vztahy mimo národní stranický systém. 

K evropeizaci politického systému země dochází již během kandidátského období. 

V případě východního rozšíření byl tento aspekt umocněn zavedením formálních 

předvstupních kritérií, které stát musel splnit pro přistoupení. Jaká situace však nastane, 

když se od předvstupních kritérií upustí z důvodu získání statusu členského státu? 

Výzkumná otázka zní: „Pakliže kandidátská země získá status členského státu EU, 

proces evropeizace politických stran se oslabuje.“ Pro získání odpovědi na tuto 

výzkumnou otázku mi bude sloužit porovnání voleb do Evropského parlamentu v roce 

2007 a 2009 a provázanost evropských poslanců s domácí politickou scénou. 

Analýza literatury 

Z dostupné literatury je patrné, že o téma evropeizace je v posledním desetiletí velký 

zájem. Tato zvýšená pozornost souvisí se vstupem států střední a východní Evropy do 
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EU a prvně zavedenými formálními nároky ze strany Evropské unie (viz Kodaňská 

kritéria). Přičemž česká literatura vztahující se k problematice evropeizace nezůstává 

oproti zahraniční pozadu. Samozřejmě to do velké míry souvisí s tím, že Česká 

republika je součástí tohoto procesu. V mezinárodním měřítku se evropeizaci věnují 

především autoři z nových členských států, u kterých se evropeizace projevuje ve 

srovnání se zeměmi z předchozího rozšíření výrazněji a rychleji. Tento jev souvisí 

s demokratizací postkomunistických států, a tudíž větším tlakem ze strany EU. 

V rámci postkomunistických států dochází často k rozsáhlé spolupráci na univerzitním 

poli, přičemž jejich hlavní snahou je popsat politickou skutečnost a následně vzájemně 

komparovat. Obecně lze konstatovat, že dochází ke srovnání podobných modelů 

procházející obdobným procesem, ale výsledná podoba je odlišná. Tato odlišnost se 

stává v mnoha pracích předmětem zkoumání.  

Diplomová práce se bude opírat o čtyři hlavní bibliografické pilíře. Jako první pilíř bude 

sloužit literatura a články k teoriím evropeizace, respektive evropeizaci politických 

stran. Literatura v této oblasti je postavena na teoriích několika stěžejních autorů, jejichž 

myšlenky jsou hojně používané a ověřované v pracích zabývající se evropeizací. 

Výsledky jejich práce nám poskytují jasný rámec našeho zkoumání. Zatímco někteří 

autoři se soustředí na vnitřní analýzu politických stran3, jiní se zaměřují na vazby mezi 

vazby mezi politickými stranami v rámci stranického systému a na strukturu stranické 

soustavy ve vztahu k evropské integraci.4 Další rozpor mezi autory spočívá v jejich 

chápání evropeizace. Někteří tento jev vnímají jako sbližování projevů politických 

stran, jiní se domnívají, že evropeizace může vytvářet další štěpící linie ve stranickém 

systému a posilovat uvnitř soutěživost.5 Jelikož se v bulharském stranickém systému 

vyskytují i antievropské strany, je nutné použít i teorie týkající se euroskepticismu.6 

S dalšími teoriemi týkající se evropeizace nebude pracováno, jelikož většina z nich 

chápe evropeizaci v mnohem širší perspektivě, než ve které se práce bude pohybovat. 

Daný výběr bude pro výzkum dostatečný.  

Vedle literatury týkající se evropeizace bude zaměřena pozornost na literaturu vztahující 

se k balkánskému regionu, k Bulharsku a k přechodům k demokraciím. Do první 

                                                 
3 Robert Ladrech 
4 Peter Mair 
5 Claudio Radaelli 
6 Na jedné straně typologie Paula Taggarta a Alekse Szczerbiaka, na druhé straně Nicola Contiho a Luca 
Verzichelliho 
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skupiny patří literatura věnovaná dějinám Balkánu se zaměřením na Bulharsko, 

zahraniční a bezpečnostní politiku Balkánu, postkomunismu a úsilí o etablování 

demokracie ve střední a východní Evropě. Další zdroj se stanou prace o politickém 

systému Bulharské republiky se zaměřením na politické a ústavní systémy a 

problematiku politických stran. Do druhé skupiny se řadí literatura věnovaná 

transformačním procesům, přičemž za hlavní zdroj k tomuto tématu byly zvoleny práce 

o přechodech k demokracii v obecné rovině, pádu komunismu a problémech tranzice 

postkomunistických zemí.  

Vedle již zmíněných pramenů se lze na bulharskou politologickou scénu podívat také 

optikou publikací, jejímiž autory jsou přední společensko-vědní badatelé, například 

Georgi Karasimeonov (zabývající se především tématem přechodů k demokracii), 

Lyubka Savkova (analyzující evropské volby), Krastyo Petkov (zkoumající 

evropeizaci), Antony Todorov (zabývající se stranickým systémem) a Daniel Smilov 

(věnující se populismu). Jejich práce poslouží k hlubšímu poznání problematiky 

bulharského stranického systému. 

Druhým pilířem zdrojů budou primární prameny v podobě programů a stanov 

relevantních politických stran.7 Vedle stranických dokumentů je třeba se zaměřit také na 

náladu ve společnosti nejenom ve vztahu bulharští občané versus EU, ale především 

zkoumat spojitost voličské podpory jednotlivých stran vzhledem k jejich přístupu k EU. 

K tomu by měly sloužit výzkumy veřejného mínění vycházející z Eurobarometru. Pro 

zkoumání nálady ve společnosti budou sloužit i bulharské relevantní noviny a časopisy 

– Dnevnik, News.bg, Nonvinite. K získání hlubšího poznání politické strany Ataka, na 

kterou se budu ve své práci soustředit, budou sloužit také touto stranou vydávané 

noviny s názvem Vestnik Ataka. 

Dalším zdrojem budou dokumenty vztahující se k EU. Evropská komise vydává každý 

rok Zprávy o pokroku, tzv. Progress report. Tento druh dokumentů umožní náhled 

evropských institucí na progres bulharského naplňování formálních pravidel v roli 

kandidátského státu či člen EU. 

Oblast evropeizace politických stran je v politologickém prostředí důkladně zmapovaná. 

O tom svědčí široký výběr metod a přístupů, které jsou v současnosti k dispozici (viz 
                                                 
7 Bulharská socialistická strana, Svaz demokratických sil, Hnutí za práva a svobody, politická strana 
Ataka a Občané za evropský rozvoj Bulharska 
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kapitola Teoretické a metodologické ukotvení). Její pevné umístění v politologickém 

výzkumu umožňuje jasně nastavit limity pro její analýzu. Z dostupné literatury je 

přitom zřejmé, že společensko-vědní badatelé se soustředí na kandidátské či nově přijaté 

země střední a východní Evropy a na jejich změny v politickém systému. V průběhu 

vývoje politické scény, jež se vztahuje na situaci před a po vstupu do evropských 

struktur, však dochází ke změnám v evropeizaci, včetně evropeizace politických stran. 

Tuto změnu, která se nevyhnula ani bulharskému prostředí, se budu snažit vystihnout ve 

své práci.  

Teoretické a metodologické ukotvení  

Obecné vysvětlení pojmu evropeizace 

Proces evropeizace je dnes často zmiňovaný a analyzovaný koncept, který se během let 

osvědčil, tudíž jsem si ho zvolila jako teoretický rámec pro svoji práci. Jak již bylo 

řečeno, jeho použití je vázáno především na státy střední a východní Evropy. Ty se po 

pádu komunismu vypořádávají nejenom s přechodem k demokracii a tržnímu 

hospodářství, ale také s vlivem Evropské unie na podobu své stranicko-politické 

struktury. Aby celý průběh rozšiřování měla Evropská unie pod kontrolou, zavedla 

formální podmínky pro kandidátské země. Z této definice vyplývá, že proces 

evropeizace lze uplatnit na členské i kandidátské státy. Je přitom zřejmé, že evropeizace 

probíhala již dříve u „starých členů“ Evropské unie8, avšak bez formálních nároků.9 

V minulosti byl pojem „evropeizace“ chápan jako rozšiřování evropských norem 

civilizačního charakteru na oblasti mimo Evropu. Od počátku evropského integračního 

procesu (v poválečném období) byla snaha vysvětlit, jakým způsobem vzniká evropská 

politika. V dané době převažoval názor, že to jsou členské státy, které svými prioritami 

ovlivňují politiku evropských institucí. Tento mezivládní přístup v chápání evropeizace 

se proměnil s narůstajícími pravomocemi EU.  

Dnes je evropeizace vysvětlována opačným způsobem. Jedná se o proces, při kterém 

dochází k ovlivňování domácí politické scény ze strany EU. Obecně lze tuto situaci 

popsat jako stav vytvářený vnějšími faktory, nikoli iniciovaný uvnitř jevu, který je 

                                                 
8 Za nejvýznamnější příklad evropeizace starého člena EU je považováno Německo, kterému evropská 
integrace napomohla získat vážené postavení v mezinárodním prostředí a vrátila občanům důvěru ve stát. 
9 FIALA Petr a kol. Evropeizace politických stran a zájmových skupin: základní problémy a směr 
analýzy. Politologický časopis, 2006, ročník XIII., č. 1, s. 8-10. 
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evropeizován. Základ evropeizačního procesu přitom tvoří samotná Evropská unie a její 

normy, a to do takové míry, že je slovo evropeizace v některých případech zaměňováno 

za pojmem „EU-izace“. Její snahou je široko-spektrálního působení, na stranický model 

nevyjímaje. Přesto se ve stranickém systému mohou vyskytovat strany, které jsou jejími 

tlaky minimálně dotčeny a do určité míry ji ignorují. 

Přestože se může zdát, že evropeizace probíhá pouze jedním směrem (tedy že 

nezávislou proměnnou je pouze Evropská unie a její politiky), jedná se o proces 

obousměrný, ve kterém i evropské státy (ve významu státy EU) mají vliv na podobu 

evropských politik. Zde se rozlišují dva přístupy: „bottom-up“ a „top-down“ 

evropeizaci. V případě „bottom-up evropeizace“ se z evropské integrace stává závislá 

proměnná, která je výsledkem domácích politik. Ve své práci budu zkoumat opačný 

proces, tedy tzv. „top-down evropeizaci“, kde je závislou proměnnou státní úroveň, 

v našem případě bulharská stranická soustava, která se mění na základě fungování 

Evropské unie. V případě obousměrnosti evropeizace se hovoří o tzv. „bottom-up-

down“ modelu. Přičemž zde dochází k prolínání třech základních uchopení politiky: 

policy, politics, polity.10 

Dle výše popsaného je zřejmé, že hlavním nedostatkem teorie evropeizace je její 

nestálost, vágnost, nejasnost a měnitelnost. O tom vypovídá samotná neshoda na pojmu, 

kdy některé publikace v českém prostředí používají tvar „evropeizace“11, jiné 

„europeizace“12. Ani v anglickém jazyce nepanuje shoda. Zde se střídají tvary 

„europeanization“13 a „europeization“14. Dle prostudované literatury se nejčastěji 

v českém prostředí používá tvar „evropeizace“, který budu ve své práci používat.  

                                                 
10 FIALA Petr a kol. Evropeizace politických stran a zájmových skupin: základní problémy a směr 
analýzy. Politologický časopis, 2006, ročník XIII., č. 1, s. 8. 
11 DANČÁK Břetislav, FIALA Petr, HLOUŠEK Vít. Evropeizace - nové téma politologického výzkumu. 
Brno: Masarykova univerzita, 2005 
12 MANSFELDOVÁ Zdeňka a KROUPA Aleš. Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské 
unie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008 
13 POGUNTKE T., AYLOTT N., CARTER, E., LADRECH, R. a LUTHER, K.: The Europeanization of 
National Political Parties: Power and Organizational Adaptation. London: Routledge, 2007 
14  PETKOV Krastyo. Americanization instead of Europeization: The neo-liberal enocmioc transition of 
the Balkans and the Commowealth of Independent States. International Conference „Europe looks east“. 
Organized by the New Policy Forum and „Slavyany“ Foundation. Sofia: University of National and 
World Economy, 2010. Dostupné z www: 
<http://www.kpetkov.eu/en/Americanization-instead-of-europeization-The-Neo-Liberal-Economic-
Transition>. 
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Pojem evropeizace je vysvětlován jako reakce národní politiky na vliv evropského 

prostředí, do kterého spadají evropské instituce, hodnoty, politiky. Definice pojmu je 

spojena se vzájemným působením evropské a národní roviny, přičemž na evropské 

rovině lze pozorovat struktury vládnutí ve formě politických, právních a sociálních 

institucí. Hlavní funkce institucí spočívá ve formování společných pravidel. Vytvořené 

normy mají být následně aplikovány na národní úrovni, což zajišťují národní vlády. 

V tomto momentě je dán prostor pro odlišné přístupy jednotlivých států.15 Další definice 

doplňuje tu předchozí, která byla postavena na vytvoření institucí vládnutí o kolektivní 

vyjednávání. Na evropeizaci je v tomto případě nahlíženo jako na posilování schopnosti 

kolektivního jednání, ale zároveň vzniklá pravidla podřizují členské státy evropským 

pravidlům.16 

Teorii v oblasti evropeizace politických stran vytvořil politolog Peter Mair. Ten vychází 

z koncepce, že přímý vliv EU na stranický systém států (ve smyslu celková změna 

fungování stranického systému) je minimální. Ve svém bádání si ale předem stanovuje 

hranice, jelikož se záměrně nevěnuje analýze vnitřních mechanismů stran a jejich 

programatice. V rámci své práce rozděluje podobu stranického systému na formát a 

mechanismus. Zatímco formátem rozumí počet relevantních politických stran, za 

mechanismus označuje vztahy mezi politickými stranami na domácí politické scéně. 

Vliv EU na formát stranického systému je tedy zanedbatelný, což dokazuje na 

empirickém výzkumu stranických systémů členských států. Od roku 1979, kdy se 

konaly první přímé volby do EP, se vytvořily na území členských států pouze tři 

politické subjekty, které se etablovaly na základě postoje k evropské integraci. Přitom se 

jednalo o politické strany na okraji politického spektra, a tedy s nízkou voličskou 

podporou. I u mechanismu stranického systému si Mair uchovává skeptický pohled na 

potenciální evropeizaci. Pokud se ve stranickém systému etablovala strana 

antievropského charakteru, jednalo se o subjekt, který zastával na národní rovině obecně 

extrémistické pozice a antievropské téma pouze přidal do svého programu. V tomto 

případě tudíž nelze hovořit o konfliktní linii. Důkazem této myšlenky je absence 

evropských témat v národních i evropských volbách. Volby do EP se stávají „méně 
                                                 
15 BÖRZEL Tanja A., RISSE Thomas: When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change. 
European Integration online Papers. Vol. 4, No. 15, 2000. Dostupné z www: 
<http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-015a.htm>- s. 3. 
16 PLECHANOVOVÁ Běla: Ústavní smlouva a proces europeizace v nových členských státech EU. 
Možnost použití konceptu evropeizace pro analýzu procesu přijetí ústavní smlouvy a procesu rozšíření. 
In: Dančák Břetislav, Fiala Petr, Hloušek Vít. Evropeizace – Nové téma politologického výzkumu. Brno: 
Masarykova univerzita, 2005. s. 277. 



   

 

11

  

zajímavou“ obdobou národní varianty, o čemž svědčí nízká volební účast voličů. 

Potenciální vliv EU u politických stran Mair spatřuje pouze ve snaze národních politiků 

zaujmout stanovisko k evropskému tématu, což označuje za nepřímý vliv evropeizace.17 

Claudio Radaelli se ve svých výzkumech evropeizace soustředí na procesy bottom-up 

a top-down. Evropeizaci definuje jako proces utváření, rozšiřování a 

institucionalizování pravidel formálního i neformálního charakteru. Sdílené hodnoty 

jsou definovány na evropské úrovni a postupně inkorporovány do národních politických 

struktur. Evropeizaci přitom nelze automaticky chápat jako konvergenci či harmonizaci 

politických systémů. Jejím výsledkem může být také situace, ve které se formuje 

soutěživost, divergence ve všech třech oblastech politiky (policy, politics, polity), která 

probíhá jak uvnitř politických systémů, tak mezi nimi navzájem.18 

Frank Schimmelfennig společně s Ulrichem Sedelmeierem přichází s procesem „rule 

adoption“, který definují jako přijímání pravidel hry formulující se na úrovni Evropské 

unie. Konkrétně dochází ze strany kandidátských zemí k přizpůsobení národních politik, 

zejména v souvislosti s přijetím „acquis communautaire“ a plněním Kodaňských 

kritérií. Proces je sice řízen EU, ale vliv na jeho podobu má také chování domácích 

aktérů. Jednání národních hráčů vychází a) z logiky následků, které „nutí“ aktéry k 

racionálnímu chování, b) z logiky vhodnosti, ve které hrají roli společné normy, vztahy 

a hodnoty. Schopnost kandidátských zemí dostát pravidlům závisí na úsilí, které budou 

muset domácí aktéři vynaložit. 19  

Typologie a teoretické rámce evropeizace stranických systémů 

V předchozí kapitole bylo vyjmenováno několik definic evropeizace. Pro výzkum slouží 

jako udávání rámce, ve kterém se má uskutečnit zkoumání, a u kterého se hodnotí 

tvrzením: platí, neplatí. Pro samotnou analýzu je tento prvek nedostačující, jelikož 

neumožňuje zhodnotit větší množství aspektů.  

                                                 
17 MAIR Peter. The limited impact of Europe on National Party Systems. West European Politics. No. 23, 
s. 27-51. 
18 RADAELLI Claudio M.: Europeanisation: Solution or problem? European Integration online Papers. 
Vol. 8, No. 16, 2004. 24 s. Dostupné z www: <http://www.eiop.or.at/eiop/pdf/2004-016.pdf> 
(11.11.2010) 
19 SCHIMMELFENNIG Frank, SEDELMEIER Ulrich. Theorizing EU Enlargement: Research Focus, 
Hypothesis, and the State of Research. Journal of European Public Policy. Vol. 9:4, 2002. s. 500-528. 
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Za základní teoretický rámec byly zvoleny Ladrechovy úrovně analýzy evropeizace 

spočívající v analyzování následujících oblastí: 1. politický a programový obsah, 

2. organizační změny, 3. rámec stranické soutěže, 4. vztahy mezi politickou stranou 

a vládou, 5. vztahy mimo národní stranický systém. Tento model byl sice vytvořen pro 

analýzu politických stran v západní Evropě, kde evropeizace probíhala dříve, ale je 

možné ho aplikovat i na nově přistoupivší státy. Postkomunistické státy představují 

dokonce v některých případech vhodnější předmět zkoumaní vzhledem k tomu, že si 

procházely zároveň i demokratickou tranzicí, a tím pádem byla u nich evropeizace 

viditelnější. Tento teoretický přístup (ostatně jako ty ostatní) je vhodný též pro 

kandidátské země, které se přibližují členství v EU plněním prvků evropeizace.20 

Politický a programový obsah: Jedním z největších vlivů evropeizace je začlenění 

evropských témat do programu stran. To se projevuje zvýšením četnosti odkazů na tato 

témata (kvantita) a rozvojem názorů na ně (kvalita). Zároveň dochází k prohloubení 

evropské problematiky na národní bázi i v mezinárodním kontextu. Při vyšším stupni 

evropeizace dochází k vývoji názorů na EU a k aktivnímu přístupu v otázce evropských 

„policies“ (Lisabonská smlouva, přístup Turecka do EU, Společná a zahraniční politika 

apod.).21 V případě Bulharska předpokládám, že jakožto kandidátská země, která měla 

velký zájem o vstup do EU, se bude snažit alespoň do svého programu zakomponovat 

evropské téma. Domnívám se, že všechny strany, které mají záměr podílet se na vládě 

(rozuměj být v koalici s jinou stranou v poměrném volebním systému Bulharska), toto 

téma nebudou ignorovat. Na druhou stranu Bulharsko je novým členským státem EU, 

tudíž voliči donedávna nebyli v kontaktu s evropskou problematikou a jejich pozornost 

je směřována na domácí problémy, které se jich dotýkají ve větší míře. Politické strany, 

resp. jejich reprezentanti na to musí reagovat zdůrazněním národních témat, a tudíž se 

nepředpokládá konkrétnější přístup stran k evropské problematice.22 

Organizační změny: V důsledku začleňování stran do mezinárodních institucí, 

především do Evropského parlamentu, dochází k zásahu do vnitřních organizačních 

struktur stran. Stranické stanovy a úpravy vnitrostranických postupů jsou ovlivněny 

                                                 
20 LADRECH Robert. Europeanization and Political Parties: Towards a Framework for Analysis, 2002. s. 
389-403. 
21 HAVLÍK Vladimír a VYKOUPILOVÁ Hana: Dvé dimenze evropeizace volebních programů: Případ 
Česká republika, 2007, s. 123-125. 
22 LADRECH Robert. Europeanization and political parties. Living Reviews in European Government. 15 
s. 
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vstupem do mezinárodních politických stran a mezinárodních politických frakcí. Lze 

předpokládat, že bulharské politické strany s nedostatečnou zkušeností s evropskou 

dimensí a (pro Bulharsko typickou) silnou personalizací politiky budou trvat na přísné 

stranické disciplíně. S postupem času se však budou snažit pomalu uvolňovat prostor 

pro evropskou politiku a řadit své stranické představitele v EU do předních míst.23 

Stranická soutěž: Evropeizace se ve stranické soutěži projevuje tak, že voliči zohledňují 

ve volbách přístup stran k evropské integraci a otázkám členství v EU. Pro zjištění 

posunu pozice strany ve stranickém systému je třeba podívat se na programovou stránku 

a chování strany v roli opozičního či vládního subjektu. V této části analýzy je možné 

využít teorii Petera Maira, který stranický systém zkoumá z pohledu formátu 

a mechanismu (viz tato kapitola) a teorii euroskepticismu, která utřídí euroskeptické 

názory politických stran. V bulharském systému se nachází oba významné přístupy 

k evropské integraci. Etablování antievropského politického subjektu do stranického 

systému je ve shodě se situací v jiných evropských státech. V současnosti působí strana 

Ataka v izolaci v domácí politice i na mezinárodním poli. Lze však předpokládat, že 

pokud strana bude chtít být součástí vlády, bude muset své postoje – nejenom 

k evropské integraci – zmírnit. Ustoupení z extrémní pozice dovolí straně stát se pro 

velké strany koaličním partnerem. Na druhou stranu u SDS se předpokládá, že jakožto 

pravicový subjekt bude mít tendenci posunout se do radikálnějšího prostoru v otázce 

Evropské unie, jako je tomu v jiných zemích EU. Tato reakce pravicových stran je 

vysvětlována rozšiřováním pravomocí a oblastí politik EU, především sociálního 

charakteru. 24 

Vztahy mezi politickou stranou a vládou: Tento bod vychází z rozporů uvnitř vládních 

stran, které musí působit konzistentně s evropskou politikou, přitom však dodržovat 

stranický program a hájit národní zájmy. Ze zkušenosti vyplývá, že vládní koalice 

v evropských zemích se orientují více proevropsky. Obvykle k této situaci dochází ze 

dvou důvodů: za prvé z důvodu vnějšího tlaku ze strany EU na zavádění a plnění 

evropských požadavků, za druhé kvůli vnitřnímu tlaku na úspěšný proces evropské 

integrace. Naopak ostřeji se vymezují proti požadavkům EU opoziční strany. Pokud se 

vychází ze skutečnosti, že Bulharsko se stalo členem EU v nedávné době, lze 

                                                 
23 LADRECH Robert. Europeanization and Political Parties: Towards a Framework for Analysis, 2002. s. 
389-403. 
24 tamtéž 
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předpokládat, že strany v současnosti budou podléhat výrazným změnám; jak z hlediska 

posunu opozice do euroskeptického prostoru, tak z hlediska posunu extrémních stran do 

středových pozic.25 

Vztahy mimo stranický národní systém: Prostor za rámec národního stranického modelu 

představuje důležitou oblast, ve které strany mohou uplatňovat svůj vliv na půdě EU a 

spoluvytvářet podmínky pro vlastní stát. Členství v evropských frakcích dále pomáhá 

stranám se lépe programově definovat a charakterizovat svou pozici z hlediska evropské 

politické orientace. Spřízněné strany z odlišných států si mohou navzájem pomáhat 

návštěvami a výměnou zkušeností. Jednoznačná výhoda vůči stranám, které nepatří do 

žádné evropské frakce, spočívá v posílení vážnosti strany a v možnosti vlivu na 

charakter těchto frakcí. Pouze členství bulharských strany v nadnárodní struktuře však 

není dostačující projev evropeizace, neboť se evropský vliv musí promítnout do 

bulharské národní roviny. 

Ladrechova analýza umožňuje především provádět komparaci v evropských systémech 

mezi jednotlivými státy a zhodnotit vliv evropeizace na stranické systémy v dané zemi. 

Není přitom nutno spojovat proces evropeizace s naplňováním jejích typických projevů 

ve všech pěti oblastech. Především lze Ladrechův model brát jako racionální rámcovou 

analýzu, která nám pomáhá se v procesu evropeizace orientovat a srovnávat její průběh 

v různých zemích.26 

Typologie Paula Taggarta a Alekse Szczerbiaka se zabývá euroskepticismem a ignoruje 

pozitivní postoje stran. Euroskepticismus definují jako opozici vůči procesu evropské 

integrace. Ve svém díle pracují se základním rozdělením na tvrdý a měkký 

euroskepticismus, jejichž rozdíl spočívá v míře odmítání integrace. Tvrdý 

euroskepticismus je definován jako „principiální opozice vůči EU a evropské integraci, 

která v důsledku vede k žádosti strany o vystoupení z EU. Politika strany je namířena 

proti projektu evropské integrace jako takovému.“ Později došlo na základě kritiky 

neúplnosti definice k redefinování konceptu, ve kterém byl tvrdý euroskepticismus 

vysvětlován jako „opozice vůči projektu EU ve smyslu odmítání transferu moci směrem 

k nadnárodním institucím.“ Politická strana je zařazena do kategorie měkký 

                                                 
25 tamtéž 
26 LADRECH Robert. Europeanization and the variable influence of the EU: national parties and party 
systems in Western and Eastern Europe. Journal of Southern Europe & the Balkans. Vol. 10, Issue 2, 
2008. s. 139-150. 
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euroskepticismus, pokud „se strana nestaví principiálně EU a k evropské integraci, ale 

v její programatice je možno identifikovat jednu nebo více námitek, jež vedou 

k vyjádření kvalifikované opozice vůči EU.“ Pozměněná verze definovala měkký 

euroskepticismus jako „přítomnost opozice vůči současné či plánované trajektorii, 

jejímž obsahem je nárůst kompetencí a suverenity EU“.27  

Teorie Nicoly Contiho a Luca Verzichelliho navazuje na měkký, tvrdý 

euroskepticismus Taggarta a Szczerbiaka. Jejich typologii doplnili o tři kategorie 

kladného postoje k evropské integraci. Rozšířením možností dává příležitost pro posun 

stran, tedy vztah stran k EU pro ně nemá statický charakter, nýbrž se dynamicky vyvíjí 

podle aktuální pozice strany v národním politickém systému. Rozhodující je přitom 

skutečnost, zda je strana ve vládě či v opozici. Mezi rozhodující faktory, které ovlivňují 

postoj strany k EU, patří: ideologie strany (levice, pravice), pozice strany ve stranickém 

systému (centrum-periferie), zda se jedná o stranu vládnoucí či v opozici (vláda by měla 

podporovat evropskou integraci). 28 

Tabulka č. 1: Typologie stran zasazených do ideologické rodiny, pozice ve stranickém 

systému a její vyplývající postoj k evropské integraci 

Formace Postoj Formace Postoj 
Středo-levicové ve vládě ++ Středo-pravicové ve vládě + 
Středo-levicové v 
opozici 

+ Středo- pravicové v 
opozici 

- 

Krajně levicové ve vládě - Krajně pravicové ve vládě - 
Krajně levicové v 
opozici 

-- Krajně pravicové v opozici -- 

 

Nejvíce pozitivní postoj k evropské integraci zastává tzv. identitární europeanismus, 

který je definován jako „principiální podpora evropské integrace. Strana má požadavek 

přesunu dalších kompetencí z národní na supranacionální úroveň, vytvoření federální 

Evropy a rozvíjení evropského občanství. Prohloubení integrace je hlavním cílem 

strany.“ Nižší stupeň podpory se zohledňuje ve funkčním europeanismu. Tato kategorie 

je charakterizována pozitivním přístupem k EU, zároveň však politická strana neopomíjí 

                                                 
27 HAVLÍK Vladimír, KANIOK Petr: Euroskepticismus a země střední a východní Evropy. Brno: MPÚ. 
2006. 119 s. 
28 KANIOK Petr. Uchopeni neuchopitelného? Stranicky euroskepticismus v kontextu pozitivních postujů 
politických stran k EU. Politologický časopis, č. 4, 2007. Dostupné z www: 
http://www.kap.zcu.cz/index.php?soubor_id=1055 (3.11.2010) 



   

 

16

  

národní zájmy. Evropská integrace není cílem směřování strany, ale napomáhá 

naplňovat širší hodnoty strany, např. ekonomickou stabilitu země. Neutrální přístup 

k evropské integraci mají takové strany, u kterých není možné identifikovat postoj 

k evropské integraci, které se integračním procesem nezabývají, nebo pouze v 

minimální míře. Posledními dvě skupiny typologie se týkají euroskepticismu, který 

vycházejí z Taggarta a Szczerbiaka. Do měkkého euroskepticismu jsou zařazovány 

strany, které „zastávají kvalifikovanou opozici vůči EU v jedné nebo více politických 

oblastech.“ V případě rozporu národního zájmu se směřováním Unie strana volí 

opoziční postoj k EU, přesto je ochotná k reformě Evropy. „Principiální opozici EU 

požadující vystoupení z EU nebo radikální změnu projektu.“ Tato definice připadá pro 

tvrdý euroskepticismus, který je vůči integraci protestně zaměřen.29 

Případová studie – Bulharská republika 

V regionu jihovýchodní Evropy probíhá politicko-demokratická a ekonomicko-tržní 

tranzice daleko složitěji, jelikož státy nebyly schopny plnit Kodaňská kritéria ze své 

vlastní iniciativy. Tato neschopnost byla dána několika faktory domácího i zahraničního 

charakteru. Z mezinárodního hlediska je třeba zmínit probíhající válku na západním 

Balkáně, která do určité míry destabilizovala okolní státy, včetně Bulharska. Z hlediska 

domácí politiky se hospodářská a politická transformace nedařila díky politické 

nevyzrálosti regionu, chybějící občanské společnosti, korupci, organizovanému zločinu 

atd. Tyto události si vyžádaly aktivnější roli EU v regionu střední a východní Evropy, 

spočívající především ve vyšším tlaku na přijímání standardů EU.  

Za metodu zpracování dané problematiky byl zvolen přístup jednopřípadové studie. Její 

přednost spočívá v analýze jedné oblasti či problematiky, kterou je možno uplatnit na 

širší spektrum fenoménů.30 Tato forma případové studie je chápána jako instrumentální, 

kdy výsledky analýzy slouží jako nástroj pro další teorie (viz případ strany Ataka), ale 

zároveň má hodnotu sama o sobě i bez teoretického zobecňování. Je zajímavé, že 

v rámci stejného evropeizačního procesu ve střední a východní Evropě, který vychází 

z podobných podmínek, ze společné zkušenosti s komunistickým režimem a 

                                                 
29 CONTI Nicollo. Party Contestation of the Political Space and the European Issue: The Attitude to EU 
of the Italien Parties (1994 - 2002) – ECPR Conference – Marburg, 2003. Dostupné z www: 
http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/marburg/papers/15/3/Conti.pdf (10.10.2010) 
30 DRULÁK Petr. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. 
Praha: Portál. 2008. 256 s. 
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s demokratickou transformací je možné pozorovat odlišnosti mezi jednotlivými státy. 

Komparaci evropeizace jsem tedy úmyslně vyloučila, jelikož by mi nedala dostatečný 

prostor zaměřit se na specifika bulharského vývoje. Přesto se částečnému srovnání 

v průběhu práce neubráním, avšak účel srovnání bude spočívat ve zdůraznění odlišností 

bulharského přístupu. 

V rámci případové studie Bulharské republiky je možné konstatovat, že bulharský 

multipartismus vykazuje specifické rysy. Ty jsou pro nás důležité nejenom z hlediska 

tranzice postkomunistických států, ale také z hlediska samotného fungování systému. 

V bulharském stranickém systému se štěpící linií staly po roce 1989 dvě základní 

roviny: náboženství a postoj k postkomunismu. I touto otázkou se ve své práci budu 

zabývat. V průběhu vývoje stranického systému došlo u stran k posunu v otázce 

mezinárodního směřování Bulharska. Z počátku v 90. letech 20. století panoval v této 

oblasti všestranný konsensus, avšak s užším zapojením Bulharska do evropských 

struktur se politická situace začala komplikovat. Tato komplikace se projevila 

vytvořením další štěpící linie stranického systému na základě přístupu strany k evropské 

integraci. Současný bulharský stranický systém tedy dává prostor pro celou škálu 

postojů k EU: od eurooptimistických po eurofobní. Hlavním problémem bulharských 

politických stran se jeví korupce, demokratický deficit, klientelismus atd. Z důvodů 

aktuálnosti východního rozšíření, specifičnosti bulharského stranického systému a 

odlišnosti bulharského působení v EU od ostatních postkomunistických států jsem si 

zvolila Bulharsko jako předmět svého zkoumání. 

Ve své diplomové práci se zaměřím na pět nejdůležitějších stranicko-politických 

subjektů: Bulharská socialistická strana (BSP), Svaz demokratických sil (SDS), Hnutí 

za práva a svobody (DPS), Ataka a Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB).31 

U všech zmíněných stran se pokusím objasnit jejich postoj k evropské integraci skrz: 

1. analyzování jejich volebních programů a stranických dokumentů a 2. projevy a 

výstupy jednotlivých představitelů. Z hlediska mezinárodní politiky lze konstatovat, že 

od nabytí demokracie všechny politické strany (kromě Ataky, která vstupuje do 

stranického systému v roce 2005) jednoznačně podporovaly vstup Bulharska do EU a 

do NATO, aniž by se však soustředily na konkrétní otázky členství. Rozpor v zahraniční 
                                                 
31 Politickou stranu „Národní hnutí Simeona II.“ jsem do své analýzy nezahrnula, jelikož nezapadala do 
definice relevantní politické strany z mé užší perspektivy. NDSV je sice strana s koaličním potenciálem, 
která dokonce v jednou případě stála v čele vlády, ale nesplnila podmínku dlouhodobého působení ve 
stranickém systému či výrazného nedávného vlivu na něj. 
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politice nastává v období blížícího se členství v EU, kdy se do stranické soustavy 

dostává nacionalistický subjekt. Tato strana svým expresivním chováním nutí ostatní 

členy stranického systému k interakci a formování postoje k ní samotné.  

V bulharské domácí politice takový konsensus nepanoval. Jednotlivé vládnoucí strany 

nevěděly, zda mají zvolit tranzici radikální či gradualistickou. Zatímco BSP preferovala 

pomalou demokratizaci, SDS volila opačný přístup. Tento nejasný směr v domácí 

politice ztěžoval demokratizaci v Bulharsku, a tudíž i komplikoval evropeizaci 

politického systému. Reakcí občanů na dlouhotrvající krizi se stala politická apatie, 

frustrace, nižší politická kultura, které bude také věnována pozornost. 

EU jako stěžejní hráč evropeizace 

Pro kandidátské státy Evropská unie působí v roli hráče, který nastavuje pravidla hry 

a zároveň pomáhá zemím snadněji tato kritéria akceptovat. Obecně platí, že větší míra 

neúplnosti transformačního procesu (z hlediska ekonomického i politického) vede 

k výraznějším zásahům ze strany EU do politického systému i do záležitostí 

jednotlivých politických stran. Evropská unie nemá schopnost primárně měnit formát 

(počet stran ve stranickém systému) či mechanismus (vztahy mezi politickými stranami) 

stranického systému, ale přináší nové téma evropské integrace do politického diskurzu, 

které vytváří štěpící linii. 

Z výše popsaného vyplývá dynamika stran, kdy postoj stranického subjektu před 

vstupem do EU a po vstupu nemusí být zcela shodný. V rámci jejich zkoumání tedy 

srovnám jejich přístup v období před přijetím do EU a po té, co se staly členy Evropské 

unie. To mi dovoluje skutečnost, že evropeizace se projevuje jak na členských státech, 

tak na kandidátských, které jsou svázány s perspektivou členství. Zvláště v případě 

posledního, východního rozšiřování, při kterém EU přišla s formálními podmínkami 

politického a ekonomického charakteru členství, je možné pozorovat tento jev i u 

kandidátských států.32  

Tzv. Kodaňská kritéria mají za cíl vytvořit harmonickou integraci nových členských 

států. Mezi základní povinnosti politických stran v rámci plnění Kodaňských kritérií 

                                                 
32 PAPADIMITRIOU Dimitris, GATEVA Eli. Between Enlargement-led Europeanisation and Balkan 
Exceptionalism: an appraisal of Bulgaria´s and Romania´s entry into the European Union. GreeSE Paper 
No 25. The Hellenic Observatory: The European Institute, 2009. Dostupné z www: 
http://eprints.lse.ac.uk/24197/1/GreeSE_No25.pdf (1.2.2011) S. 1-6. 
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patří začlenění evropské legislativy do právního rámce kandidátské země, zajištění 

institucionální stability, dohled na rozvoj demokracie za předpokladu dodržování 

lidských práv. Dále mají státy povinnost podporovat tržní hospodářství, které musí být 

konkurenceschopné v rámci vnitřního trhu EU. A poslední kritérium spočívá 

v dodržování závazků plynoucí ze členství v Evropské unii. Za plnění kritérií je pro 

zemi, respektive její vládu, přichystán benefit v podobě finanční podpory v přístupovém 

procesu a hlavně vidiny členství v EU. Zkušenosti z přístupového jednání v rámci 

východního rozšíření ukázaly, že je třeba, aby EU jasně a srozumitelně formulovala 

perspektivu členství kandidátským zemím, jinak její vliv na domácí politiku zůstane 

minimální. Během předvstupního vyjednávání vztah kandidátské země a institucí EU je 

charakterizován asymetrickým postavením, ve kterém kandidátský stát nemá možnost 

podílet se na pravidlech (tzv. top-down proces). Neflexibilita podmínek vstupu, která 

nezohledňuje specifika kandidátských zemí, znevýhodňuje ty státy, jejichž výchozí 

situace je složitější. Na schopnost přizpůsobit se má vliv však několik faktorů: od 

schopnosti vyjednávání politiků, po schopnost akceptování norem.  
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1. Přechod k demokracii a formování současného 
stranického systému Bulharska 

Proces evropeizace je ve střední a východní Evropě do velké míry spjatý 

s demokratizačním procesem, na který má vliv několik faktorů: charakter 

komunistického režimu, význam mezinárodních událostí, způsob průběhu tranzice, 

a v neposlední řadě forma jednání při definování pravidel demokratického zřízení. Po 

svržení nedemokratického režimu a zavedení politického pluralismu nastává fáze 

konsolidace, která je charakterizována jako upevňování a stabilizování demokratických 

institucí a naplňování obsahu demokracie. Stěžejní vliv na dovršení konsolidace mají 

politické strany ve stranickém systému, jelikož její zástupci určují politické směřování 

země a reprezentují stát na mezinárodní scéně. 

1.1. Položení základů demokratického systému  

Zahájení demokratizačního procesu v Bulharské republice se datuje pádem komunismu 

ve střední a východní Evropě a ukončením bipolární konfrontace v mezinárodních 

vztazích. Nečekané události ve Východním bloku přiměly bulharské komunistické 

vedení zahájit jednání s opozicí, tudíž vliv mezinárodních okolností byl v tomto případě 

hlavním impulsem k demokratizaci země.  

V průběhu komunistického režimu se neetabloval významný disent z několika důvodů. 

Za prvé komunistickému režimu se podařilo v poválečných letech významně zvýšit 

životní úroveň obyvatelstva, a tím si získat jeho přízeň. Za druhé autoritativní způsob 

vládnutí Todora Živkova znemožňoval občanům artikulovat své zájmy a rozvíjet svoje 

schopnosti (tzv. patrimoniální režim).33 Proces postupné demokratizace byl za třetí 

ztížen tím, že bulharskému obyvatelstvu chyběly předválečné zkušenosti 

s demokratickým zřízením. Ti, kteří usilovali o reformu politického režimu, nezakládali 

disidentská hnutí, ale vstupovali do Bulharské komunistické strany (BKP), aby ji 

reformovali zevnitř.  

                                                 
33 SPIROVA Maria. The Bulgarian Socialist Party: The long road to Europe. In Communist and Post-
Communist Studies. Volume 41, Issue 4, s. 481-495. 2008.  Dostupné z www: <http:// 
http://www.taraskuzio.net/Guest%20Edited%20Journals_files/CommunistSuccessorParties.pdf> 
(6.2.2011) 
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Za přípravnou fázi demokratizačního procesu lze považovat založení malých 

disidentských skupin34 v roce 1988. Zpočátku jejich nátlakové akce souvisely 

s neekologickým jednáním vlády a asimilační politikou Todora Živkova. Právě za 

nedodržování lidských práv z důvodu protimuslimských opatření35 na konci 80. let si 

vláda vysloužila kritiku také ze zahraničí, což napomohlo oponentům k rozšíření svých 

požadavků o právo na osobní projev a zavedení perestrojky. Následovaly demonstrace, 

setkání s politiky ze západní Evropy36 a sjednocení opozice. Nepokoje přiměly vedení 

BKP odvolat Todora Živkova, označit ho za hlavního viníka režimu a uložit mu trest 

domácího vězení. Dne 17. listopadu 1989 byl v parlamentu přijat zákon o svobodě a 

pluralistickém myšlení. Pokračující demonstrace požadující zrušení vedoucí úlohy 

komunistické strany přiměly tehdejšího předsedu BKP Petara Mladenova jednat 

s opozicí. Sjednocené opozici pod názvem Svaz demokratických sil (SDS) s předsedou 

Želju Želevem byl dán tímto krokem prostor podílet se na jednáních u kulatého stolu.37 

Tento typ transformace byl veden politickými elitami (tzv. tranzice shora), při kterém 

chování mas hrálo druhořadou roli.  

Během jednání u kulatého stolu se předmětem debat stala témata týkající se zajištění 

základních podmínek pro zavedení demokratického režimu. Konkrétně bylo dohodnuto 

respektování lidských práv, depolitizace armády, policie a soudnictví. Jednání byla do 

velké míry komplikovaná. Hlavní rozpor spočíval ve dvou oblastech. První oblast se 

týkala možnosti volební kandidatury pouze pro politické strany, kterou preferovala BKP 

(zatímco opozice se stavěla za kandidaturu i nepolitických organizací). Druhý sporný 

bod spočíval v podobě stranického systému. BKP, vědoma si podpory venkovského 

obyvatelstva, preferovala většinový volební systém s jednomandátovými obvody, 

zatímco SDS požadovala „více demokratický“ poměrný systém. I přes protesty SDS se 

volby konaly v režii BKP. 

V rámci 14. mimořádného komunistického sjezdu BKP v roce 1990 došlo nejenom 

k personálním obměnám, ale především byl přijat Manifest demokratického socialismu. 

Tímto Manifestem se BKP vzdala myšlenky marxismu-leninismu, zavázala se nastavit 

                                                 
34 Mezi hlavní disidentské skupiny lze zařadit nezávislou odborovou organizaci Podkrepa a ekologické 
hnutí Ekoglasnost. 
35 Od 70. Let se národnostní politika vedla ve jménu bulharizace, neboli snahy o asimilaci Turků. 
Kulturní a sociální netolerance přiměla Turky k emigraci. 
36 Během své návštěvy v rušných dnech 1989 dorazil do Bulharska s cílem podpořit disent francouzský 
president Francois Mitterrand. 
37 PRYCE-JONES David. Pád komunismu. Liberec, Dialog: 1996. s. 283. 
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směr sociálně tržní ekonomiky, včetně privatizace a zahájila reformy demokratizačního 

charakteru. Dále proběhlo na sjezdu hlasování o přejmenování Bulharské komunistické 

strany na Bulharskou socialistickou stranu (BSP). Ve vnitrostranickém referendu 

vyjádřilo souhlas se změnou názvu 86% přítomných. 38 Tímto demokratizačním 

procesem uvnitř strany si nově založená Bulharská socialistická strana získala silnou 

podporu veřejnosti a zároveň se úspěšně etablovala do nového stranického systému.  

Po uvolnění politického prostředí se zrodilo několik politických subjektů, které lze 

rozdělit do tří kategorií. První z nich, nově obnovená sociální demokracie (BSDP) se 

řadí k levo-středové části osy, která se vytvořila především kolem osobností, jež opustili 

BKP. Z počátku se nabízela možnost, aby se BSP a BSDP sloučily, oba subjekty to ale 

odmítly. BSP tak učinila z důvodu přesvědčení, že podporu BSDP nepotřebuje a 

Sociální demokracie se nechtěla sloučením s BKP zdiskreditovat.39 Další politická 

strana, která vznikla po obnovení politické svobody, ideově spadá pod liberální hnutí a 

je organizovaná na konfesním a etnickém základě. Turecká menšina a Pomaci40 

reagovali na protimuslimskou politiku v 80. letech založením politické strany s názvem 

Hnutí za práva a svobody (DPS), v jejímž čele stanul etnický Turek Ahmed Dogan.41 Za 

třetí typ nově etablované strany s odlišným profilem je považovaný Bulharský 

zemědělský národní svaz (BZNS). Tato strana navazovala na meziválečný Zemědělský 

národní svaz, který měl v té době u voličů velký úspěch. Po prvních dvou 

demokratických volbách strana propadla a byla nucena jít do předvolební koalice 

s SDS. Neúspěch BZNS předznamenal, že v novém stranickém systému dělítko 

společnosti město – venkov bude hrát minimální roli.42 

Možnost podílet se na politickém dění v zemi znamenala i snahu nových politických 

subjektů vypořádat se s komunistickou minulostí spočívající v potrestání 

komunistických zločinů. BKP si toho byla vědoma a před uvolněním politické moci se 

zbavila diskreditujícího materiálu.43 Současná Bulharská socialistická strana (BSP) 

                                                 
38 GONDA Radim. Bulharská socialistická strana. In: Hloušek Vít a Kopeček Lubomír (ed.):  Rudí a 
růžoví – Transformace komunistických stran. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 255. 
39 Gonda, 2002, s. 252. 
40 Pomaci je skupina bulharských muslimů slovanského původu hovořící bulharským jazykem. Vyskytují 
se především v jižním Bulharsku. Na islám přešli z důvodu osmanské nadvlády nad bulharským územím. 
41 ALIMANOV Ivo. Bulharsko. In: Cabada Ladislav, Dvořáková Vladimíra: Politické systémy III. Praha: 
Vysoká škola ekonomická, 2004. s. 307. 
42 Přehled výsledků voleb do Národního shromáždění – 1990-2011, http://www.parties-and-
elections.de/bulgaria.html (30.1.2011) (Příloha č. 1) 
43 Pryce-Jones, 1996, s. 283 
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navazuje právně, organizačně i personálně na komunistickou stranu, což ji logicky 

nedovoluje distancovat se od minulého režimu. V kontrastu s SDS, která má na 

dekomunizaci bulharské politiky jasný názor, nenachází bulharské strany v této otázce 

společný postup a téma dekomunizace se stalo hlavní konfliktní osou. Rozštěpenost 

v této oblasti není záležitostí pouze politických stran, ale také bulharského 

obyvatelstva.44 

První svobodné volby se konaly v červnu 1990. Tento brzký termín vyhovoval 

komunistické straně, která si byla vědoma své propracované organizační struktury. Ve 

volbách 1990 přišla BSP s programem provedení nutných změn při zachování 

sociálních jistot. Slibovala zabránění sociálním otřesům a šokové ekonomické 

transformaci, jež by destabilizovaly zemi. Jelikož BSP disponovala dobře vybudovanou 

materiální a mocenskou základnou, byla přesvědčena o svém vítězství.45 Na rozdíl od 

ostatních postkomunistických zemí první demokratické volby v Bulharsku skončily pro 

bulharskou opozici neúspěšně. Petko Simeonov, jedna z hlavních postav SDS a manažer 

předvolební kampaně, tento neúspěch vysvětlil slovy: „Byli jsme politicky naivní. 

Mysleli jsme si, že množství lidí, které vyšlo do ulic, je ukazatelem naší síly. Podcenily 

jsme skutečnost, že struktura BKP byla nedotčena.“46 Obava voličů z nejisté 

budoucnosti vedla k tomu, že se voliči přiklonili na stranu jistoty reprezentovanou BSP. 

Bulhaři si byli vědomi, že přestože za komunistického režimu docházelo k porušování 

lidských práv, komunistické straně se podařilo ekonomicky pozdvihnout zemi, zvýšit 

životní úroveň obyvatel, modernizovat stát a především rozšířit gramotnost obyvatel.47  

1.2. Formování stranického systému 

Nově zvolené národní shromáždění mělo zároveň funkci ústavodárného sboru, který 

krátce po volbách definoval nové znění Ústavy: 

Ústava, jež definuje Bulharskou republiku jako parlamentní demokracii, je založena na 

dělbě moci, politickém pluralismu a národní suverenitě. Zákonodárný sbor je tvořen 

jednokomorovým parlamentem. Národní shromáždění (Narodno Sobranje, NS) je 

                                                 
44 Chytilek, R. (2002): Republika Bulharsko. In: Fiala, P., Holzer, J., Strmiska, M. (Eds.): Politické strany 
ve střední a východní Evropě (ideově-politický profil, pozice a role politických stran v 
postkomunistických zemích). Brno, MU, s. 83 
45 Weithmann, 1996, s. 380 
46 Pryce-Jones, 1996, s. 289 
47 Gonda, 2002, s. 257 
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složeno z 240 poslanců, kteří jsou voleni v přímých volbách na čtyři roky. Jelikož se 

jedná o parlamentní demokracii, leží politická moc v rukou parlamentu, který jmenuje 

předsedu vlády, soudce Ústavního soudu, šéfa Centrální banky, šéfa Státní kontroly 

apod. Od roku 2001 se používá pro volby do NS proporční systém s 31 mandátovými 

volebními obvody. Výše volební klausule je stanovena na 4%. Pro přepočet hlasů na 

mandáty je užívána d´Hondtova metoda.48 V roce 2009 došlo k další úpravě volebního 

zákona: část poslanců (31) je voleno většinovým způsobem a pro koalice je nově 

stanovena osmi procentní hranice při vstupu do parlamentu.  

Výkonná moc je rozdělena mezi prezidenta a vládu. Vláda (tzv. Rada ministrů) se 

skládá z předsedy vlády, ministrů a náměstků. V případě smrti premiéra, demise nebo 

vyslovení nedůvěry ze strany Národního shromáždění odstupuje vláda jako celek. 

Prezident, druhá složka výkonné moci, je volen na pětileté funkční období v přímé 

volbě. Tuto funkci může zastávat maximálně dvakrát po sobě. Prezident je volen 

systémem absolutní většiny ve dvoukolové volbě. Do druhého kola postupují dva 

kandidáti, kteří obdrží v prvním kole nejvíce hlasů. Post získává ten kandidát, který 

dostane prostou většinu hlasů. Kandidát na prezidenta musí splňovat následující 

podmínky: bulharské občanství, minimální věk 40 let, narozen v Bulharsku, posledních 

pět let před volbami působí na území Bulharska. Pravomoci prezidenta jsou do značné 

míry omezené.49  

Ústavní soud je složen z dvanácti soudců, kteří jsou voleni parlamentem (4), 

prezidentem (4) a soudci Nejvyššího kasačního soudu a Nejvyššího správního soudu 

(4). Jejich volební období je stanoveno na devět let bez možnosti znovuzvolení.50 

Dění po volbách v nově založené BSP bylo značně dramatické. Na základě demonstrací 

(podporované SDS) byl ze strany vyloučen reformní komunista Petar Mladenov, jelikož 

v době protirežimního povstání na konci roku 1989 žádal přivolat na demonstranty 

tanky, aby udržel BKP u moci. Mladenov byl sice ochoten otevírat politický systém, ale 

nikoli ho demokratizovat. Další požadavek opozice (podporovaný občany vyhlášením 

generální stávky) spočíval v odstoupení postkomunistického předsedy vlády Andreje 

                                                 
48 KUBÁT Michal. Postkomunismus a demokracie: politika ve středovýchodní Evropě. Praha: Dokořán, 
2003. s. 56, 67. 
49 Alimanov, 2004, s. 298-300 
50 Alimanov, 2004, s. 298-300. 
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Lukanova z důvodu silného poklesu bulharského exportu a následné nezaměstnanosti. 

Vláda postkomunistického předsedy Andreje Lukanova byla nucena podat demisi.51 

Volby 1991, ve kterých poprvé zvítězila pravice vedená SDS, ukázaly podobu 

bulharského stranického systému v 90. letech 20. století, který se podle Sartoriho 

typologie nazývá „omezený multipartismus“52 či podle Blondela „systém dvou a půl 

strany“. Stranický systém se vytvořil na základě dvou silných politických uskupení – 

levicové formace BSP, pravicového uskupení SDS – a malé politické strany DPS. 

Zatímco většina voličů velkých politických stran nepatří k loajálním podporovatelům, 

DPS, zastupující práva turecké menšiny, disponuje stálou voličskou podporou 

a vysokým koaličním potenciálem, což ji předurčuje k trvalé účasti na vládách. V této 

souvislosti je nutné zmínit další rys bulharského stranického systému - etnické štěpení 

stran. V důsledku homogenity bulharského obyvatelstva53 však nelze o něm hovořit jako 

o dominantním faktoru (srov. situaci v ostatních balkánských státech). 

Po nástupu Filipa Dimitrova, předsedy SDS, do čela státu, byly zahájeny zásadní 

reformy země. Vedle protikomunistické politiky54 patřily mezi hlavní změny 

privatizace, rozsáhlá restituce, likvidace družstev apod. Přestože tato vláda měla snahu 

zahájit úspěšnou ekonomickou transformaci, mezinárodní události na Balkáně ji 

v přílivu investicí ze zahraničí nepřály. Oblast východního Balkánu se v této době jevila 

jako oblast riskantní, politicky a ekonomicky nestabilní, postrádající funkční 

infrastrukturu. 

Politická strana Hnutí za práva a svobody, která byla součástí vládnoucí koalice, se 

nepřikláněla k tomuto typu transformace prezentovaný SDS. Strana si byla vědoma, že 

její voliči jsou především lidé žijící na vesnici, kterých se radikální ekonomické reformy 

dotknou nejvíce. DPS reprezentující zájmy turecké menšiny dále obvinila SDS 

z nerovného přístupu k (turecké) menšině v oblasti privatizace. Vládnoucí SDS tímto 

ztratilo podporu DPS, což vyústilo v hlasování o důvěře (28.10.1992). Vláda padla na 

                                                 
51 Spirova, 2008, s. 485. 
52 Sartori, 2005, s. 127-8. 
53 9,4% Turků a 4,7% Romů. Dostupné na WWW: http://www.businessinfo.cz/cz/sti/bulharsko-zakladni-
informace-o-teritoriu/1/1000688/#sec5 (30.1.2011) 
54 V rámci protikomunistické politiky došlo k zabavení majetku komunistickým či jejich nastupujícím 
skupinám, který připadl státu. Národní Shromáždění dále přijalo tzv. „Panevův zákon“, na jehož základě 
došlo k propuštění komunistických funkcionářů z vědeckých rad. 
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základě výsledku 120:111 v neprospěch vlády.55 DPS tímto jednáním jasně prokázala, 

že umí ve stranickém systému využít své významné vyjednávací pozice v politickém 

spektru. 

Po úřednické vládě Ljubena Berova se jasným vítězem voleb 1994 stal levicový subjekt 

v čele se Žanem Videnovem. Zpočátku došlo v rámci této vlády ke zpomalení 

transformace. Zásadní ekonomická opatření (např. kuponová privatizace) se uskutečnila 

až o dva roky později. Jelikož se tento krok nelíbil členům BSP, rozhodli se vytvořit 

takový nátlak, na základě něhož byla Videnova vláda (po prohraných prezidentských 

volbách) nucena podat demisi. Jelikož v té době, na začátku roku 1997, ještě 

nenastoupil na post prezidenta nově zvolený pravicový kandidát Petar Stojanov, 

zavládlo v zemi bezvládí. Krize 1996/7 byla důkazem skutečnosti, že Bulharsko 

procházelo od roku 1989 nevyváženým přechodem, pro který bylo charakteristické 

časté střídání vlád prosazující ve vnitřní politice nejasný směr s často protichůdnými 

tendencemi. Za hlavní problém lze považovat nedostatečné úsilí politiků učinit po celá 

devadesátá léta zlomové kroky v tranzici, které by směřovaly zemi k plně 

konsolidované demokracii. Důsledkem špatně pojatého transformačního procesu se 

vedle výše zmíněného hospodářského a politického propadu stala celková občanská 

nespokojenost, která přiměla řadu občanů k odchodu ze země.56  

Po volbách 1997 se moci ujala pravo-středová formace Spojené demokratické síly 

reprezentovaná SDS, která vyzvala DPS k účasti na vládě. DPS však nezískala ve vládě 

relevantní politické funkce, čímž se vztahy mezi oběma subjekty zhoršily.57 Vláda SDS 

opět nastolila kurz tvrdé reformní politiky, který oživil tamější ekonomiku. Tímto 

úspěchem se jí podařilo – jako první vládě od roku 1989 – využít svůj čtyřletý mandát.  

1.3. Nestabilita stranického systému 

Dva měsíce před konáním dalších parlamentních voleb 2001 se ustanovilo nové 

politické uskupení Národní hnutí Simeona II. (NDSV) Simeon Sakskoburgotsky, syn 

bývalého bulharského cara Borise III., kandidoval s populistickým programem „Zničení 

krize do 800 dní“, ve kterém však chyběla konkrétní řešení hospodářského a politického 

propadu země.  

                                                 
55 Rychlík, 2002, s. 373 
56 Emigrace se týkala především čerstvých absolventů vysokých škol, kterým se nepodařilo získat 
zaměstnání. 
57 Alimanov, 2004, s. 307 
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Krizi legitimity hlavních politických stran využilo právě NDSV, které nabízelo „třetí 

cestu“, pro voliče do té doby neznámou, jež svůj program postavilo na morálním 

rozměru politiky: „Obnovit konečně politickou morálku a mravnost“.58 Předseda strany 

a nejdůležitější politici tohoto uskupení měli společné studijní či pracovní zkušenosti na 

Západě, a tudíž se profilovali jako strana, potažmo budoucí vláda „západních 

odborníků“, na což voliči slyšeli. Ideje, které NDSV prezentovala v předvolebním 

období, byly velmi vágní, ignorující cleavages, a tudíž strana měla šanci oslovit větší 

spektrum voličů. Osobní charisma Simeona II. a historická návaznost na carství 

přivedlo následně NDSV k volebnímu vítězství. 

Volby 2001 poukázaly na nestabilitu stranického systému, která je spojena 

s fragmentací pravicové části politického spektra. Příčinou je vznik stran, které se 

formálně prezentují jako pravicové subjekty, ale ve skutečnosti se jedná o tzv. catch all 

party, které se nijak výrazně neprofilují, jelikož jejich jediným cílem je oslovit každého 

voliče. 

Přestože Bulharsko nedokončilo reformy nutné pro vstup do NATO, v roce 2004 bylo 

do této organizace přijato. K tomuto rozhodnutí přispěla bulharská podpora USA v boji 

proti terorismu, nepřímá spolupráce jednotek NATO ve válce v bývalé Jugoslávii a 

dobré vztahy se svými sousedními státy. K této příznivé situaci přispělo i velmi 

pozitivní přijetí předsedy vlády Simeona Sakskoburgotského ze strany mezinárodního 

společenství, který byl vnímán jako nekonfliktní politik vystupující v duchu evropských 

demokratických myšlenek, do velké míry se odlišující od dosavadních politických elit.59 

Předvolební program „Zničení krize do 800 dní“ se podařilo naplnit pouze z části. 

Makroekonomický ukazatel hovořil v té době o 5% růstu ekonomiky za období vlády 

NDSV, poklesu nezaměstnanosti (z 19% na 12%), zdvojnásobení minimální mzdy, 

snížení korporátních daní vedoucí k přilákání investic do země, která dodnes disponuje 

vyrovnaným státním rozpočtem. Nejpodstatnější slib, zvýšení životní úrovně obyvatel, 

se však nepodařilo naplnit, nejenom kvůli nejednotnosti vládnoucí strany. Přetrvávající 

problémy korupce, chudoby, extrémních sociálních rozdílů vyústily v nespokojenost 

občanů, kteří ji dávali najevo v pravidelných stávkách. Po nezdařilém vládnutí Simeona 

                                                 
58 Chytilek, 2004, s. 88 
59 STANKOV Daniel. Zahraniční a bezpečnostní politika Bulharska. In: Stýskalíková Věra a Smekal 
Hubert (eds.): Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: Masarykova univerzita. 
2004. s. 184 
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II., kterému se nepodařilo splnit své přemrštěné volební sliby, se pocit lhostejnosti 

hraničící s politickou apatií prohloubil. Bulharské obyvatelstvo je považováno v této 

oblasti za velmi pasivní. 

Do voleb 2005 zastávaly hlavní politické subjekty v zahraniční politice jasný směr, ať 

patřily k levicové části osy či k pravicové. Jejich hlavní tendence směřovaly 

k jednoznačnému začlenění Bulharska do mezinárodních struktur. Aby dosáhly tohoto 

cíle, zvolily přístup nevměšování se do záležitostí jiných států, pasivní pomoci Západu 

během řešení mezinárodních problémů a upevňování dobrých vztahů se svými 

historickými nepřáteli (Makedonie, Srbsko, Turecko). Jejich úsilí ohodnotilo 

mezinárodní společenství velmi pozitivně a Bulharsko vstoupilo do mezinárodních 

organizací ve stanovených termínech. Na druhou stranu závislost Bulharů na 

mezinárodních organizacích, především na Evropské unii, zemi omezuje ve vlastním 

vývoji. Nemalou zásluhu na tomto průběhu má vláda. Neadekvátní soustředěnost na 

vstup do EU z nich činí pasivní příjemce vnějších rozhodnutí, nikoli aktivní 

demokraticky smýšlející občany. 

1.4. Formování protestní strany ve stranickém systému 

Ve volbách 2005 se poprvé do bulharského parlamentu dostala extrémistická strana 

Ataka, která reprezentuje nacionální myšlenky a ostře kritizuje mezinárodní organizace. 

Pro ostatní politické strany bylo překročení čtyřprocentní volební klausule Atakou 

nemilé překvapení. Strana zvolila předvolební kampaň postavenou na tématech, které 

trápily bulharskou společnost. V rámci své politiky namířenou proti Romům, Turkům, 

židům a homosexuálům vystoupila strana s mapou Bulharska přelepenou vlajkami 

Izraele a Turecka s nápisem „for sale“, čímž chtěla upozornit na prodej bulharského 

majetku Izraelcům.60 Jejímu úspěchu nahrávalo roztříštěné pravicové spektrum, nejnižší 

volební účast v historii demokratického Bulharska (55,8%) a nespokojenost bulharských 

občanů. Strana v těchto volbách získala 8,1% podporu, čímž porazila SDS, která 

obdržela pouze 7,7% hlasů.61  

Ačkoli se jednalo o první volby, které byly ovlivněny perspektivou členství v EU, 

kandidáti tomuto tématu příliš nevěnovali pozornost. Pakliže došlo ke zmínce o 

                                                 
60 Key Political Parties in Bulgaria, http://www.balkaninsight.com/en/article/who-is-who-political-parties-
in-bulgaria (20.2.2011) 
61 http://www.parties-and-elections.de/bulgaria.html (1.12.2010) 
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evropských tématech, zcela jistě se nejednalo o otázku „vstoupit či nevstoupit do EU“, 

jelikož všechny do té doby relevantní politické subjekty byly pro vstup. V předvolební 

kampani se zdůrazňovalo téma privatizace státních podniků, boj s nezaměstnaností a 

reformy zdravotnictví a soudnictví. Všichni politici představovali svůj názor jako 

jedinou správnou variantu, ve které vyzdvihovali národní zájmy obohacené o patetický 

nános. Úřadující vládě se opět nepodařilo obhájit svůj post a politické moci se ujala 

opozice v podobě Koalice za Bulharsko, vedená BSP (31% hlasů). BSP po osmi letech 

sestavovala vládu, kterou vytvořila s DSP a NDSV. Popularita socialistické strany se 

projevila i v následujících prezidentských volbách, ve kterých zvítězil její kandidát 

Georgi Parvanov.62 

Do proniknutí Ataky do stranického systému lze definovat bulharský stranický systém 

jako umírněný pluralismus dle Sartoriho typologie. Základní charakteristiku takového 

modelu tvoří politická soutěž omezeného množství stran (tří až pěti), ideologická 

umírněnost politických stran (tedy absence antisystémové strany) a neomezené 

formování a střídání koalic. Kolísavý prvek v této definici představuje malá ideologická 

vzdálenost mezi hlavními stranami, která neodpovídá bulharskému prostředí. Po roce 

2005 Ataka, která představuje periferně umístěný pól s antisystémovými prvky, mění 

podobu stranického systému na semipolarizovaný.  

Jelikož od roku 2005 vládli v Bulharsku socialisté, jejíž koalice (s DPS a NDSV) měla 

v parlamentu pohodlnou většinu, nemusela čelit významné kritice. Za to se musela 

vypořádat s demonstracemi v ulicích, které se konaly proti korupci a chudobě obyvatel. 

Předvolební kampaň v roce 2009 do Národního shromáždění se tedy nesla v duchu 

těchto témat. Volby byly ovlivněny nejenom dopadem globální hospodářské krize, ale 

především rozhodnutím Bruselu o pozastavení možnosti čerpání z evropských fondů 

(viz kapitola 2.1.).  

V parlamentních volbách v roce 2009 zvítězila nová politická strana Občané pro 

evropský rozvoj Bulharska (GERB), která uspěla ve volbách do Evropského parlamentu 

v roce 2007. Jejímu předsedovi Bojko Borisovovi se podařilo sestavit menšinovou vládu 

za tiché podpory SDS a Ataky.63 Na tento typ spolupráce lze ideově nahlížet jako na 

                                                 
62 Parlamentní volby 25. června 2005 – povolební situace. Dostupné z WWW: 
http://bulharsko.proweb.cz/bulharsko/aktu83.htm (1.12.2010) 
63 Strany a volby: GERB chce vládnout sám, http://www.stranyavolby.cz/cs/analyzy-a-
komentare/volby/981-.html (15.2.2011) 
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závislost demokratických stran na extrémistické, která podkopává demokratického 

hodnoty a snižuje vážnost Bulharska v mezinárodním prostředí. Ve skutečnosti 

partnerství dvou odlišných politických stran lze jednoduše vysvětlit populismem, který 

je vlastní oběma stranám. 64 

Při hodnocení dvouletého vládnutí strany je nutno zmínit politické skandály GERB, 

nepřiměřený růst cen, přetrvávající korupce a daňové úniky.65 Občani na nesplnění 

předvolebních slibů reagovali v letošním roce březnovými demonstracemi. 

1.5. Stranický systém – obecná charakteristika 

Rozdělení politických stran do ideových skupin se zdá značně komplikované. Mezi 

hlavní důvody bránící jasnému začlenění je považován všudypřítomný populismus, kdy 

všechny strany hovoří o nadstranickosti své politiky. Další komplikace se jeví v 

hegemonii velkých stran v rámci předvolebních koalic s menšími uskupeními, které 

svoji náklonost k pravicovému či levicovému bloku velmi často mění.66 

Za představitele krajní levice ve stranickém systému je možné považovat marginální 

politický subjekt s názvem Komunistická strana Bulharska. Tato strana je od roku 2001 

součástí předvolebního levicového seskupení Koalice za Bulharsko vedené BSP. Při 

etablování demokracie si komunistická strana byla vědoma, že pakliže se nereformuje, 

její šance na podílení se na politické moci budou minimální. Transformace BKP na 

BSP, avšak stále personálně a ideově navazující na bývalou BKP, způsobil nedostatek 

prostoru pro etablování krajně levicové strany. 

Levicové strany zaujímají tradicionalistické stanovisko odrážející se především 

v postupné ekonomické transformaci a pomalém demokratickém přechodu. Hlavní 

snaha spočívala v pokojném přechodu bez použití radikálnějších praktik, které by vedly 

k destabilizaci společnosti.  

                                                 
64 NOVAKOVIČ Igor. „European“ and „Extreme“ Populists in the Same Row – the New Government of 
the Republic of Bulgaria. ISAC Fund, N. 17, April – June 2010. s. 63-76. 
65 http://www.businessinfo.cz/cz/sti/bulharsko-ocekavany-vyvoj-v-teritoriu/10/1000688/  
66 Jedná se o Stranu bulharských sociálních demokratů, která kandidovala do roku 1997 v koalici s SDS, 
ve volbách 2001 se však stala součástí BSP.  
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1.5.1. Bulharská socialistická strana (Българска социалистическа 
партия, BSP) 

Politickou stranou reprezentující umírněné levicové myšlenky je Bulharská socialistická 

strana. Vznikla v roce 1990 transformací z Bulharské komunistické strany v rámci 

vnitrostranického referenda BKP (viz kapitola 1.1.). Vedle změny názvu se nově 

etablovaná strana vzdala revolučních myšlenek, marxismu-leninismu a provedla řadu 

personálních změn spočívající ve vyloučení Živkovových stoupenců, čímž se straně 

podařilo nejen participovat, ale hrát klíčovou roli na utváření demokratického 

politického systému. Tehdejší předseda BSP a reformní komunista Petar Mladenov se 

stal symbolem změn ve společnosti. 

Od roku 1989 zaujímá ve stranickém systému roli jedné z hlavních politických stran. 

Přestože historická sociální demokracie (tzv. Bulharská sociálně demokratická strana) 

s antikomunistickým charakterem obnovila svoji činnost, nemohla ohrozit bývalou 

komunistickou sociální demokracii. BSP z počátku vládla sama, což ji umožňoval 

většinový stranický systém, který trval do roku 2001. Pokud byla nucena vytvořit vládní 

koalici, vlády vznikly nejčastěji v součinnosti s DPS. Obě strany ve svých programech 

nacházejí programovou shodu v postupných demokratizačních reformách a v obratu na 

evropskou integraci.67  

V domácí politice BSP zastává názor silného zásahu státu do ekonomiky za účelem 

zabránit etablování „neoliberální tržní společnosti“, ve které jsou jedinou hodnotou 

peníze, a varuje před nebývalou mocí finančního kapitálu.68 Strana se dále přiklání 

k tradičnímu sociálnímu státu, který má chránit ty, kteří byli nejvíce zasaženi 

ekonomickou transformací. BSP ve svém programu několikrát hovoří o ochraně 

národních zájmů, což dokládá i úsilí, se kterým vystupovala proti žádosti EU zavřít 

jadernou elektrárnu Kozloduj. Ve svém programu se zmiňuje o solidaritě, rovných 

šancích, podpůrné politice v oblasti vzdělání a zdravotnictví.69 Jejími voliči jsou 

především starší lidé, ženy a občané žijící na vesnici, tedy skupina obyvatel, která 

preferuje pomalé poltické a ekonomické změny. 

                                                 
67 Srov. Politický program BSP: http://www.bsp.bg/bg/pages/osnovnidokumenti (30.1.2011) a Politický 
program DPS: http://dps.bg/about/porgram-declaration.aspx (30.1.2011) 
68 Politický program BSP: http://www.bsp.bg/bg/pages/osnovnidokumenti (30.1.2011) 
69 Politický program BSP: http://www.bsp.bg/bg/pages/osnovnidokumenti (30.1.2011) 
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Hlavní zahraničně-politický cíl představoval od 90. let vstup Bulharska do evropských 

struktur. V otázce Severoatlantické Aliance zůstala BSP do nástupu Georgi Parvanova 

na post předsedy strany rozdělena.70 Parvanov v roce 1998 převzal kontrolu nad stranou 

a názor BSP na NATO sjednotil ve jménu podpory, která se konkrétně projevila 

v událostech, kdy BSP neodmítla účast bulharských vojáků v konfliktu v Iráku a 

povolila budování amerických vojenských základen na bulharském teritoriu. Zároveň se 

ale BSP nebrání spolupráci s Ruskem, se kterým její vláda uzavřela dohody o 

dodávkách energie plynovodem South Stream.71 

V roce 1995 se politické moci v zemi opět ujmuli socialisté v čele se Žánem 

Videnovem72, kteří volí politiku sociálních jistot. Neudržitelná ekonomická situace 

změnila programové priority BSP. Snaha vyvarovat se státního bankrotu vedla BSP 

k přijetí rozpočtových omezení, k sociálním škrtům apod., čímž se strana ideologicky 

posunula směrem ke středu politického spektra. Těmto opatřením se však nedostalo 

kladné odezvy ze strany členů BSP. Na jejich nátlak byl Videnov nucen podat demisi. 

Po odchodu Videnova z politiky v roce 1997 se moci ve straně ujal Georgi Parvanov, 

který stranu vrátil do „socialistických kolejí“.73  

V současnosti je strana stále považována za reformující se postkomunistickou stranu, 

jelikož neprovedla dostatečná opatření k plné demokratizaci své stranické politiky 

pomocí vnitrostranických reforem. Komunistický režim strana hodnotí ve svém 

programu následovně: „…do roku 1989 země dosáhla vysokého stupně sociálního 

zabezpečení a sladění životních šancí lidí“, současně však „autoritářská socialistická 

společnost způsobila celkové zpomalení země“.74 V průběhu 90. let nebyl na ni, jako na 

nositelku liberalizačních a demokratizačních změn v zemi, vyvinut nátlak ke změně. 

Přesto má strana snahu stát se moderním evropským politickým subjektem, o čemž 

svědčí i skutečnost, že evropskou integraci podporuje v každé politické oblasti (viz 

kapitola 2.3.1.). Od poloviny 90. let ji v této snaze pomáhá Strana evropských 

                                                 
70 SPIROVA Maria. T he Bulgarian Socialist Party: The long road to Europe. In Communist and Post-
Communist Studies. Volume 41, Issue 4, s. 481-495. 2008.  Dostupné z www: <http:// 
http://www.taraskuzio.net/Guest%20Edited%20Journals_files/CommunistSuccessorParties.pdf> 
(6.2.2011) 
71 SMILOV Daniel. Case Studies: Bulgaria. In: Grigorij Mesežnikov, Oľga Gyárfášová, and Daniel 
Smilov (eds.): Populist Politics And Liberal Democracy In Central And Eastern Europe. Bratislava: 
Institute for Public Affairs, 2008. 132 s. Dostupné z www:  
<http://www.isp.org.pl/files/7832124490738466001218629576.pdf> (s. 13-36) (15.3.2011)  
72 Žán Videnov působil v čele strany BSP od roku 1991. 
73 Gonda, 2002, s. 261. 
74 Politický program BSP: http://www.bsp.bg/bg/pages/osnovnidokumenti (30.1.2011) 
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socialistů.75 Od roku 2001 je předsedou strany Sergej Stanišev, který zastával také post 

předsedy vlády poté, co BSP v roce 2005 zvítězila ve volbách. 

Pravicové subjekty byly po celé demokratické období zastáncem nutnosti modernizace 

společnosti a radikálních reforem, které jediné mohly dovést zemi k prosperitě. 

Radikální reformy měly trojí charakter: politický, ekonomický a sociální. Politický 

charakter spočívá v dekomunizaci společnosti. V ekonomické oblasti se jedná o snahu o 

rychlé zavedení tržního hospodářství, společně s důkladnou privatizací. Nižší daně a 

dávky v nezaměstnanosti představují charakteristický prvek sociálních změn pravice. 

1.5.2. Svaz demokratických sil (Съюз на демократичните сили, 
SDS) 

Svaz demokratických sil vznikl jako opozice ke komunistickému režimu v revolučních 

dnech 1989. SDS v čele s Želju Želevem představovala koalici, která zaštiťovala velké 

množství heterogenních politických stran: liberální, konzervativní, radikální, křesťanské 

a další proudy. Tento formát si udržela do nástupu Ivan Kostova na post předsedy SDS 

v roce 1997, kdy se koaliční hnutí transformovalo na křesťansko-demokratickou stranu 

pravého středu.76 

V rámci stranického systému je SDS jedna z nejzásadnějších politických stran 90. let 

20. století. V té době se jednalo o pravicový pól stranicko-politické soustavy. Vlastní 

kabinet sestavila dvakrát – na konci roku 1991 se stal předsedou vlády Filip Dimitrov a 

v roce 1997 Ivan Kostov. Členové SDS, Želju Želev a Petar Stojanov, zastávali také 

post prezidenta. Strana následně provedla sebekritiku spočívající v distancování od 

Ivana Kostova, který založil vlastní politickou stranu Demokraté pro silné Bulharsko 

(DSB).77 Podobná situace nastala s tehdejším starostou Sofie Stefanem Sofianským, 

který v té době opustil řady SDS. Odchod dvou nejvýznamnějších politiků SDS 

znamenal pro stranu výraznou ztrátu voličské podpory.78 

                                                 
75 Spirova, Maria (2008): The Bulgarian Socialist Party: The long road to Europe. Communist and Post-
Communist Studies 41, 481-495. www.elsevier.com/locate/postcomstud (6.2.2011) 
76 http://www.sds.bg/en/about/history (1.2.2011) 
77 Strana Demokraté pro silné Bulharsko (DSB) vznikla v roce 2004 oddělením od SDS při 
vnitrostranickém konfliktu mezi Ivanem Kostovem a Naděždou Michajlovou. V prvních volbách 2005 
získala DSB 6,7% hlasů. Ve svém programu má antikomunistická hesla s prvky nacionalismu. K EU 
zastává euroskeptický postoj, tedy preferuje silnou pozici států v ekonomicky sjednocené Evropě. 
78 Savkova, 2006, s. 7-12. 
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Program SDS jednoznačně vypovídá, že se jedná o stranu pravicovou. Mezi hlavní 

programové cíle v ekonomické oblasti patří rozvoj tržního hospodářství, podporování 

malého až středně velkého soukromého podnikání, stanovení nízkých daní, vytváření 

nových pracovních míst apod. SDS se řadí ke stranám, které preferovaly po pádu 

komunismu radikální ekonomickou transformaci, včetně rychlé privatizace a restitucí 

zemědělské půdy i nemovitostí. V politické oblasti zdůrazňuje svobodu jednotlivce, 

který jedná zodpovědně. Ve svém programu se nevyhýbá sociálním a ekologickým 

otázkám. Strana si je vědoma neúspěšné tranzice, která způsobila na trhu práce velké 

výkyvy. Sociální politika má tedy sloužit jako nástroj ke zmírnění jeho dopadů.79  

Linie zahraniční politiky se vede v jednotném duchu již od samotného založení stany. 

SDS se ve svém programu úsměvně chválí, že se jí podařilo dosáhnout svého prvotního 

cíle v mezinárodním měřítku - svržení komunismu. V rámci věrnosti své politiky strana 

nepřetržitě podporuje euro-atlantické struktury (NATO a EU). Na rozdíl od BSP se 

brání spolupráci s Ruskou Federací.80 

Od parlamentních voleb v roce 2001 se jedná o opoziční politickou stranu, jejíž 

preference se pohybují okolo 9%. Volební neúspěch strany je viditelný ve volbách do 

Národního shromáždění a Evropského parlamentu i v komunálních volbách. Největším 

překvapením se stala v roce 2006 ztráta křesla sofijského starosty, které do té doby 

patřilo pouze SDS.81 Nízké volební zisky ve všech volbách jsou vysvětlovány 

rozhádaností a nejednotností pravice, což nahrává především extrémním pravicovým 

stranám. Strana na ztrátu svého dominantní postavení ve stranickém systému reagovala 

tendencí sjednotit se s ostatními malými pravicovými subjekty a hledáním vhodného 

předsedy. V roce 2005 se novým předsedou strany stal bývalý prezident (1997-2001) 

Petar Stojanov, ale nepodařilo se mu obnovit voličskou podporu SDS, kterou měla v 90. 

letech. O dva roky později, po prohraných volbách do EP, na post rezignoval a byl 

vystřídán Plamenem Jurukovem. Ani jemu se však nepodařilo získat pravicové voliče, 

kteří ve volbách 2001 přešli k NDSV a v roce 2009 k politickému uskupení GERB. 

Nový předseda SDS Martin Dimitrov čelí nelehkému úkolu. 

                                                 
79 Program SDS [online]. Dostupné z www: http://www.sds.bg/en/about/program?page=6 (15.1.2011) 
80 Program SDS [online]. Dostupné z www: http://www.sds.bg/en/about/program?page=6 (15.1.2011) 
81 Post starosty hlavního města získala strana GERB s Bojko Borisovovem. 
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1.5.3. Hnutí za práva a svobody (Движениетоза Права и Свободи, 
DPS) 

Etnicky založená politická strana Hnutí za práva a svobody vstupuje do stranického 

systému bezprostředně po přijetí demokratických principů. Ačkoli se strana 

skrz program oficiálně profiluje jako hnutí pro všechny Bulhary (konkrétně 

v programovém prohlášení z 12. prosince 2009 uvádí: „DPS bude chránit zájmy 

ohrožených bulharských občanů.“82), zastupuje zájmy zejména turecké menšiny, tedy 

13%83 obyvatel země. Jedná se o stranu, jejíž požadavky na etnickou a náboženskou 

rovnoprávnost Turků (90% členské základny tvoří turecká národnost) jsou umírněné. 

Přesto uvnitř strany občas zaznívají názory extrémistické povahy, jelikož mezi 

tureckým obyvatelstvem v Bulharsku a Bulhary jsou nadále výrazné ekonomické 

rozdíly.84 Na základě prosazování zájmů menšin se strana stává terčem nacionální 

strany Ataka. 

Od založení strany je v jejím čele Ahmed Dogan. Tato kontroverzní osobnost se 

oficiálně zasazovala na počátku 80. let za práva Turků, avšak v září 2007 vyšla najevo 

Doganova spolupráce se státní bezpečností v letech 1974-1988. Přesto zůstal na postu 

předsedy strany. Ideologicky strana spadá do středově-pravicové skupiny, jelikož ve 

svém programu zdůrazňuje aktivní podporu podnikání a svobodu jednotlivců. Přesto 

toto zařazení je diskutabilní, jelikož strana tvořila stabilnější koalice se socialisty. 

Levicové prvky v chování strany jsou viditelné v pomalé ekonomické transformaci, 

kterou po celou dobu zastávala. Dále strana aktivně podporuje sociální politiku a zabývá 

se socio-ekonomickou nerovnováhou země. 

Zpočátku DPS požadovala ve svém programu svobodné užívání tureckých jmen a 

možnost svobodně praktikovat islám, tedy jednalo se o nápravu anti-muslimské politiky 

prováděnou Todorem Živkovem v 80. letech. Po dosažení těchto cílů se program strany 

přesunul k obecným liberálním principům a plně se zařadila do politického systému. 

DPS je zastáncem ochrany menšin, dodržování práv a svobod, liberálních hodnot.85 

V porovnání s etnickými konflikty na Balkáně je bulharský model často zmiňován jako 

příklad vhodného soužití rozdílných etnik.  

                                                 
82 Stanovy SDS [online]. Dostupné z www: http://sds.bg/bg/about/statute (15.1.2011)  
83 http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/bulgaria/index_cs.htm 
84 Chytilek, 2002, s. 92. 
85 Politické prohlášení DPS: http://dps.bg/about/porgram-declaration.aspx (30.1.2011) 
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Na základě programového prohlášení se strana definuje jako strana postavená na 

liberálních hodnotách – svoboda, tolerance, ochrana práv a svobod jednotlivců a 

menšin. Z této definice vyplývá, že strana „je otevřená pro aktivní interakci a 

partnerství se všemi demokratickými politickými stranami, které odmítají populismus a 

extrémní nacionalismus.“86 Podporuje decentralizaci politické moci a posílení místní 

samosprávy a „občanské společnosti jako hlídacího psa vlády“87. Klade důraz na 

hospodářský a kulturní rozvoj země za pomoci otevřeného dialogu a sociální politiky 

státu.  

V oblasti zahraniční politiky zastává jako ostatní demokratické strany prozápadní 

přístup. Zatímco integrace Bulharska do struktur NATO má zajistit národní bezpečnost, 

na EU pohlíží jako na garanta práv a svobod občanů. Dále ve svém prohlášení sice 

deklaruje prohloubení komunikace se sousedními státy, především s Makedonií, ale 

dodnes se nepodařilo vzájemný vztah vysvětlit. 

Ve vztahu k velkým politickým stranám, BSP a SDS, je u DPS zřejmá účelová 

spolupráce. V 90. letech se etabloval systém „dvou a půl strany“, ve kterém DPS hrála 

úlohu „jazýčku na vahách“. Podporovala či se účastnila vlád sestavovaných BSP, SDS a 

NDSV. Její role je tedy při tvorbě vládních koalic, které jsou v poměrném volebním 

systému logicky nejčastější variantou, významná. Své pozice umí využít, např. v roce 

1992, kdy přestala tiše podporovat vládu SDS pro zavádění rozsáhlé privatizace, kterou 

došlo k znevýhodnění tureckého obyvatelstva. 

Vstupem Ataky na politickou scénu musí DPS čelit urážkám a obviněním 

nacionalistické skupiny. Ataka dokonce zpochybnila existenci DPS a jako argument 

neústavnosti hnutí uvedla etnický základ stany. Tyto tendence způsobují roztříštěnost a 

neefektivnost bulharské politiky. 88 

1.5.4. Občané za evropský rozvoj Bulharska (Граждани за 
европейско развитие на България, GERB) 

V období před konáním prvních voleb do Evropského parlamentu, kdy pravicové strany 

procházely krizí, se na politické scéně objevila nová politická strana GERB. Nastala 

                                                 
86 tamtéž 
87 tamtéž 
88 Novinite: Turkish Deputy PM: Some Bulgarian Politicians are Xenophobic. Dostupné z www: 
http://www.novinite.com/view_news.php?id=126165 (15.3.2011) 
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obdobná situace jako před čtyřmi lety, kdy ve volbách vyhrálo NDSV: hnutí, které 

nebylo zapleteno do politických skandálů čistě z důvodu krátkého působení na politické 

scéně.89 

Jejím předsedou se stal populární starosta Sofie, muž s kontroverzní minulostí90, který 

se proslavil svoji nekompromisní politikou. Bojko Borisov se prezentuje jako silný 

vůdce, který mluví přímo k bulharským občanům a snaží se udržovat si pozornost 

médií. Díky svému pouličnímu žargonu a humoru je jejich velkým oblíbencem a jeho 

strana nazývána tzv. „media party“. 

Na počátku své existence se tento nejmladší politický subjekt těšil velké podpoře 

občanů, což dokazovaly volební výsledky za posledních pět let. Poslední volby do 

Národního shromáždění v roce 2009 znamenaly pro stranu velké vítězství a se 39,7% 

voličskou podporou nebyla nucena vytvořit koalici, jak tomu bylo v předešlých letech 

ve stranickém systému. Menšinový kabinet je podporován Atakou a pravicovým 

uskupením Modrá koalice (v čele s SDS).  

Formálně se strana identifikuje s pravicí, ale pro získání co největší voličské podpory 

rozšířila svoje portfolio jak do levé části osy, tak k pravicovému nacionalismu. Stejnou 

strategii v minulých volbách použila NDSV, jejíž úspěch se snažil GERB zopakovat. 

Tato strategie vyšla jako účinná, jelikož GERB získal voliče NDSV, které také oslovil 

intenzivní volební kampaní. 

Bojko Borisov se snaží prezentovat svoji stranu jako pravo-středovou. Pět následujících 

priorit GERB uvádí na úvod programu: oživení integrity bulharské společnosti, úloha 

Bulharska jako klíčového faktoru stability v regionu – Bulharsko respektovaným 

členem Evropské unie, bohatství a prosperita pro bulharské občany, zlepšení sociálního 

zabezpečení a podpora národní hrdosti. V programu strana vyzdvihuje snížení daní 

stimulující ekonomickou aktivitu občanů, omezení neefektivních státních výdajů, 

podporu malých a středních podniků, čímž se jednoznačně po hospodářské straně řadí 

k pravicovým subjektům. Přesto např. v Anti-krizovém programu strany GERB lze najít 

řadu „expresivních“ hesel. Touto charakteristikou se podobá Atace, se kterou ostatně 

                                                 
89 CRISTOVA Christian. Populism: the Bulgarian case. Sociedade e Cultura, Goiânia: Universidade 
Federal de Goiás, v. 13, n. 2, 2010. s. 221-232. Dostupné z www: 
<http://www.isp.org.pl/files/7832124490738466001218629576.pdf> (20.2.2011) s. 227-230. 
90 Za komunistického režimu byl také zaměstnán jako bodyguard Todora Živkova. 
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nachází určité společné pozice, o čemž svědčí vládní podpora nacionalistů. Mezi shodné 

postoje lze zařadit nacionální rétoriku a názor na tureckou menšinu žijící v Bulharsku.91 

Krajní pravice se v bulharském stranickém systému objevuje od počátku 

demokratického režimu. Pro tuto skupinu je charakteristická roztříštěnost (až 20 

různých uskupení), kterou se strany snaží zmírnit kandidaturou v parlamentních volbách 

v rámci velké politické strany (nejčastěji součást SDS). Bulharská krajní pravice je v 

současnosti v systému zastoupena pouze jednou politickou stranou s ultranacionálním 

podtextem a „fašizující image“. Strana využívá špatných nálad ve společnosti (vysoká 

nezaměstnanost92, nedostatek kvalifikované pracovní síly, nevyjasněné vztahy 

s desetiprocentní tureckou menšinou apod.) a oslovuje zklamané voliče znechucené 

pravicovým i levicovým vedením vlády. Ve svém programu vyzdvihuje národ a jeho 

hodnoty, aby uchránila stát před globalizací. Svůj extrémní politický názor opírá o 

nutnost vystoupit z NATO a zásadní revize smluv EU. 

1.5.5. Ataka (Ataka) 

Ataka byla založena v dubnu 2005, tedy dva měsíce před konáním parlamentních voleb. 

V těchto volbách získala nečekaně 8,2% hlasů, čímž se stala čtvrtým nejsilnějším 

politickým seskupením v zemi, aniž by pořádala nákladnou předvolební kampaň. 

Úspěch Ataky lze zdůvodnit vysvětlením, že strana upozornila na problémy ve 

společnosti, které ostatní strany ignorovaly (např. problémy s menšinami). 

Od založení strany je jejím předsedou Volen Siderov, povoláním novinář a politik, který 

se rád odkazuje na svoji disidentskou minulost před rokem 1989. Charismatický vůdce 

se po nezdařilém pokusu o získání postu starosty Sofie (0,45% hlasů) ucházel v roce 

2006 o post prezidenta. S výsledkem 24% hlasů postoupil do druhého kola, ve kterém 

byl poražen kandidátem BSP Georgi Parvanovem.93  

Klíčovou charakteristikou strany je její populistický způsob vystupování, který je 

vlastní i NDSV. Jejich předvolební strategie byly shodné, avšak lišily se tím, že Ataka 

                                                 
91 Savkova, Lyubka (2008): The European Parliament Elections in Bulgaria, May 20th 2007,European 
Parliament Election Briefing No. 23, on-line text (http://www.sussex.ac.uk/sei/documents/epern-ep-
bulgaria07.pdf). 
92 Index Mundi: Bulgaria Unemployment Rate, 
http://www.indexmundi.com/bulgaria/unemployment_rate.html (15.3.2011) 
93 GENOV Nikolai. Radical Nationalism in Contemporary Bulgaria. In Review of European Studies, Vol. 
2, No. 2, December 2010. Berlin: Institute of Sociology/ Institute of Eastern European Studies, 2010.  
Dostupné z www: www.ccsenet.org/journal/index.php/res/article/download/8437/6268 (2.4.2011) 
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používá nacionalistický a nenávistný projev. Role silného vůdce Volena Siderova, 

nedostatek stranické struktury a vyhlašování referenda na všechny záležitosti týkající se 

minimálně 10% obyvatelstva94 jsou další důkazy populistického přístupu. Hlavním 

nástrojem mobilizace voličů se stala televize SKAT, ve které Siderov před svým 

nástupem do politiky pracoval. Televize SKAT klade důraz na národní zájem, národní 

integritu spolu s populární kulturou a konspiračními teoriemi. Ve svém pořadu Siderov 

několikrát obvinil minority ze špatné ekonomické situace Bulharska, čímž rozpoutal 

vášnivé diskuse.95 

Další charakteristikou jasného populismu strany se jeví absence věcného programu, 

jelikož politická agenda této strany je postavena na expresivních tématech. Absence 

konzistentního programu je v souladu s tvrzením, že strana sice přichází s problémy, ale 

nenabízí jejich řešení. Příkladem může být jejich postoj k Romům, kteří jsou stranou 

obviňováni z četných problémů ve společnosti, není však zřejmé, jak by strana problém 

vyřešila.96 Tento přístup jim umožňuje měnit jejich postoje či je dokonce částečně 

zpochybnit, pakliže je třeba. 

Ve stěžejním dokumentu s názvem „20 principů politické strany Ataky“ strana úderně 

formuluje svoje názory a politické požadavky s titulním mottem „Dejte Bulharsko 

zpátky Bulharům“. Ideový základ strany tedy vychází z tvrzení, že Bulharsko je národní 

stát, u kterého se nepřipouští jakékoli dělení (např. národního, etnického ani kulturního 

charakteru) a odlišnost v náboženství ani původu nemůže zastínit národní identitu. 

Jedinečnost bulharského národa koresponduje s jediným oficiálním jazykem 

bulharštinou a za jeho hanobení strana navrhuje ukládat sankce. Zdůraznění národa se 

v programu také projevuje formulí o zákazu prodeje zemědělské půdy cizincům.97 

V domácí politice je pro ni alfou a omegou stát. Stát má zajišťovat bezplatné 

zdravotnictví, školství a sociální zabezpečení. Strana dále ve svém programu klade 

důraz na to, aby bulharská produkce, obchod a banky zůstaly v rukou Bulharů, a to za 

                                                 
94 20 Principles of ATAKA Political Party: 
Http://www.ataka.bg/en/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=27 (15.1.2011) 
95 http://www.balkaninsight.com/en/article/who-is-who-political-parties-in-bulgaria  (20.2.2011) 
96 CRISTOVA Christian. Populism: the Bulgarian case. Sociedade e Cultura, Goiânia: Universidade 
Federal de Goiás, v. 13, n. 2, 2010. s. 221-232. Dostupné z www: 
<http://www.isp.org.pl/files/7832124490738466001218629576.pdf> (20.2.2011) s. 225. 
97 20 Principles of ATAKA Political Party: 
Http://www.ataka.bg/en/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=27 (15.1.2011) 
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plné podpory státu. Strana se nevyhýbá ani kurióznějším názorům, např. výše daní má 

být stanovena na základě finanční schopnosti Bulharů. 

V zahraniční politice nešetří expresivními výrazy a podněty rázného charakteru. 

Navrhuje vystoupení z NATO a zavedení úplné neutrality země, která souvisí 

s odsunem zahraničních vojenských základen z bulharského teritoria. V roce 2005 bylo 

dalším požadavkem strany okamžité stažení bulharských vojenských jednotek 

z okupovaného Iráku, k čemuž došlo tentýž rok. 

Xenofobní základ strany se neprofiluje v programu, ale projevuje se útoky proti 

Romům, etnickým Turkům, Židům. Ataka byla první strana v novodobém 

demokratickém systému, která veřejně odmítala legitimitu politické strany DPS. 

Menšiny viní, že jsou příčinou slabé ekonomiky státu či že židovští bankéři pracující 

pro IMF a IBRD, jež úmyslně zpomalují bulharskou ekonomiku. Strana se hájí, že by 

nevystupovala proti menšinám, kdyby se obyvatelstvo menšin vzdělávalo a pracovalo a 

tím dosáhlo stejné úrovně bulharských občanů. Ataka v tomto případě argumentuje, že 

zastává princip rovnosti všech občanů.98  

Tato antisystémová strana se svými myšlenkami, které v současnosti prezentuje, 

narušuje fungování demokratického politického systému.99 Popularita této strany se 

však zvyšuje každým rokem: v parlamentních volbách 2005 získala 8,9% hlasů, zatímco 

v roce 2009 se dočkala 9,3% podpory. 

Závěr 

V přechodu k demokracii v Bulharské republice hrála klíčovou roli BSP, 

postkomunistická strana, která svým vítězstvím v prvních volbách do Národního 

shromáždění a následnými opakovanými volebními úspěchy předurčila transformační 

proces k relativně slabému charakteru. Příčinou tohoto neúspěchu byla neochota BSP 

provést zásadní reformy, což ji na druhou stranu udrželo u politické moci.  

Nedostatky během transformace se projevily v několika oblastech: ekonomická 

zaostalost, nízká politická kultura, pasivní občanská společnost, korupce, organizovaný 

zločin. Tento nestabilní model společnosti připravil živnou půdu pro etablování 

                                                 
98 http://bulharsko.proweb.cz/bulharsko/aktu83.htm (20.2.2011) 
99 20 principles of Political Party Ataka, 
http://www.ataka.bg/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=31 (25.1.2011) 
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extrémistické strany ve stranickém systému. Pokud mělo Bulharsko zájem stát se 

členem Evropské unie, muselo tyto problémy vyřešit. EU v tomto procesu hrála roli 

pomocníka, ale zároveň dozorce, který se stavěl k přijetí slabšího člena opatrně. 
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2. Bulharsko v Evropské unii a evropské téma 
v bulharském systému 

Rozhodnutí Bulharska zapojit se do evropské integrace znamenalo po ukončení Studené 

války jednoznačnou prioritu v mezinárodních vztazích. Připojení k západní politice se 

neprojevovalo pouze v zahájení komunikace s EU, ale také ve spolupráci se Spojenými 

státy americkými a orientaci na tržní hospodářství. Bulharská republika je členem 

Evropské unie od roku 2007, tedy náleží k poslední vlně rozšíření, tzv. „doplněné páté 

vlně“. Tento krátký časový úsek však nebrání tomu, abychom se zabývali evropeizační 

problematikou, do které je zahrnuta jak doba členství, tak také období předvstupního 

vyjednávání. 

2.1. Evropská unie a Bulharská republika v historickém 
kontextu 

Jedním z hlavních rysů odlišující poslední rozšíření EU od předešlých je podmíněnost 

vstupu. Skutečnost, že kandidátské státy musejí před vstupem přijmout velké množství 

evropských pravidel, vytváří tlak na domácí scénu. Na proces rozšiřování však nelze 

pohlížet jako na byrokratický proces postavený na pravidlech určených EU. 

Kandidátská země a EU na sebe vzájemně působí. Vedle přijetí acquis communautaire a 

splnění Kodaňských kritérií ze strany kandidátské země, je vyžadována i od EU určitá 

míra flexibility, která umožní úpravu evropské strategie pro daný region.  

Bulharsko navázalo diplomatické vztahy se západní Evropou již v roce 1988. Konkrétně 

Konvence o obchodních vztazích byla podepsána o dva roky později v rámci začlenění 

Bulharska do programu PHARE, který zaštiťoval pomoc zemím střední a východní 

Evropy. Nová bulharská demokratická reprezentace, v podobě socialistické vlády v čele 

s Andrejem Lukanovem začala vyjednávat s mezinárodními organizacemi Západu 

v plném rozsahu. Postkomunistické státy podepsaly asociační dohody v roce 1991 

s výjimkou Bulharska a Rumunska, které tak učinily až v roce 1993. Tímto krokem 

došlo k rozdělení států bývalého Východního bloku do dvou skupin v otázce vývoje 

vztahu s EU. Od té doby je na oba státy nahlíženo jako na tzv. „outliers“, tedy státy 

s atypickou charakteristikou odlišující se od ostatních.100 

                                                 
100 PAPADIMITRIOU Dimitris, GATEVA Eli. Between Enlargement-led Europeanisation and Balkan 
Exceptionalism: an appraisal of Bulgaria´s and Romania´s entry into the European Union. GreeSE Paper 
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V rámci asociačních dohod, podepsaných socialistickým předsedou vlády Ljubenem 

Berovem, byl na rozdíl od předchozích evropských dohod začleněn specifický odkaz na 

dodržování lidských práv, především menšin a na možnost jednostranného zastavení 

procesu. Brusel na rozšíření podmínek vstupu pro Bulharsko a Rumunsko 

argumentoval, že oba státy mají velké rezervy v dodržování práv menšin (turecké a 

maďarské). V průběhu předvstupních jednání byla tedy vytvořena dohlížecí komise EU, 

jejíž funkce spočívala v kontrole bulharské vlády. Politická reprezentace musela 

pravidelně informovat Evropskou komisi o pokroku, kterého dosáhla. Avšak na základě 

nepovedené tranzice se Bulharsku dostalo několik kritických hodnotících zpráv101 ze 

strany Evropské komise. V posudcích Komise upozorňovala na nefungující soudnictví, 

korupci ve státní správě, nedostatečně potírání organizovaného zločinu a nedostatečné 

ekonomické reformy. Na základě těchto výtek zveřejněných v publikaci Agenda 2000102 

nebylo Bulharsko zařazeno mezi první vlnu východního rozšíření. Tento druhý oficiální 

akt diferenciace ve vyjednávání mezi Bulharskem a Rumunskem na jedné straně a 

ostatními postkomunistickými státy na straně druhé způsobil frustraci občanů obou 

zemí.103 V dubnu 2005 byla podepsána Smlouva o přistoupení, která opět obsahovala 

(na rozdíl od nových členů Unie z roku 2004) přidanou podmínku týkající se možnosti 

ročního odložení vstupu (tzv. „postponement clause“) v případě nepřipravenosti státu. 

Datum připojení obou zemí bylo potvrzeno tři měsíce před oficiálním vstupem (26. září 

2006). K 1. lednu 2007 Bulharsko se společně s Rumunskem stalo členem EU, přestože 

nesplňovalo předvstupní kritéria, především v ekonomické oblasti.104 EU se rozhodla 

v tomto případě pro zavedení tzv. „Mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku“ 

(Cooperation and Verification Mechanism), který spočíval v pokračování monitorování 

politické a ekonomické situace i po vstupu obou zemí do EU. 

Bulharská republika je známa v kontextu evropské integrace tím, že politická 

reprezentace, pravice či levice politického spektra, byla před vstupem Bulharska do 

Evropské unie silně nakloněna vstupu do EU a shodovala se na jejich výhodách. Pod 

                                                                                                                                               
No 25. The Hellenic Observatory: The European Institute, 2009. Dostupné z www: 
http://eprints.lse.ac.uk/24197/1/GreeSE_No25.pdf (1.2.2011). s. 9-11. 
101 European Commission (2004): Regular Report on Bulgaria´s progress towards accession, 
http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/abc/rr-bg-2004_en.pdf (23.1.2011) 
102 Agenda 2000 byla vydána Evropskou komisí v červenci 1997. 
103 Papadimitriou, Gateva, 2009, s. 14. 
104 Zpráva o připravenosti Bulharska na členství v EU (2204/2005). Dostupné z www: 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2005-
0342+0+DOC+XML+V0//CS> (30.1.2011) 
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pokličkou celostranického konsensu o zahraničně-politické orientaci bulharská 

reprezentace ignorovala informační kampaň a zapojení lidí do diskurzu o Evropě, o 

čemž svědčí absence referend, včetně referenda o přistoupení. Tento nedostatek se 

nejvíce projevil po vstupu do EU, kdy se neinformovanost občanů ukázala jejich 

mylnou představu automatického přijetí EURA. Obecně lze říci, že chování politiků 

kopírovalo nadšení bulharské veřejnosti z možností a práv spojených se členstvím, obě 

strany však zapomněly na svoje povinnosti. Před přijetím Bulharska vystupovali politici 

na veřejnosti a média v duchu: vstupem do EU bude ze dne na den dosaženo politické 

stability a vyšší životní úrovně, kterou zajistí Evropská unie.105 Nejenom že se politické 

strany nezabývaly politickou aktivitou Bulharska po vstupu do EU, ale přenesly 

veškerou odpovědnost na struktury EU. Nedostatečná informovanost, a z ní vyplývající 

přehnaná očekávání, vedla ke zklamání občanů, kteří se uchýlili k politické apatii, což je 

dodnes jeden z hlavních problémů bulharské společnosti. 

Nadšení ze vstupu a nedostatečné reformy demokratického a ekonomického rázu vedly 

k rozbujení organizovaného zločinu a klientelismu. Evropská komise sice vydala 

několik varovných zpráv v rámci Mechanismu pro spolupráci a ověřování pokroku, ale 

bulharská politická reprezentace jim nevěnovala dostatečnou pozornost. Bulharská 

vláda nejenom nedokázala zmírnit problémy, které jí byly vytýkány před přijetím do 

Unie, ale s možností získávání peněz ze strukturálních fondů dostala prostor řada 

úředníků k vlastnímu obohacení. Komise, která nemusela v minulosti čelit podobnému 

problému, se rozhodla v červenci 2008 pozastavit Bulharsku možnost využívat finance 

ze strukturálních fondů. Po dlouhých vyjednáváních mezi zástupci EU a Bulharska a 

nastavení kontrolního systému dotací byly finance po roce uvolněny. Toto rozhodnutí 

bylo vydáno dva měsíce před parlamentními volbami 2009, čehož využil stávající 

předseda vlády Sergej Stanišev a označil jej za své vítězství.106 

Jako členský stát vystupuje Bulharsko vůči Evropské Unii velmi loajálně, čímž 

navazuje na svoji pověst loajálního spojence NATO v době války v Jugoslávii či 

Sovětského svazu v komunistickém období. O podpoře evropských struktur svědčí i 

                                                 
105 SAVKOVA Lyubka. The European Parliament Elections in Bulgaria. May 20th 2007, European 
Parliament Election Briefing No. 23. 2008. 10 s. Dostupné z www:  
<http://www.sussex.ac.uk/sei/research/europeanpartieselectionsreferendumsnetwork/europeparliamentele
ctions> (12.2.2011), s. 4 
106 Euronews: Interview: Stanišev: Za reformami stojí lidé, kteří pracují velmi tvrdě. Ze dne 9.3.2009. 
Dostupné z www. http://www.euronews.net/2009/03/09/stanishev-behind-the-reforms-there-are-real-
people-in-bulgaria/ (23.3.2011) 
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fakt, že ratifikovalo Lisabonskou smlouvu jako šestý stát v pořadí. Jednalo se o první 

legislativní dokument měnící mechanismy EU, ke kterému se země měla možnost 

vyjádřit. Vláda i relevantní opozice (tedy vyjma politické strany Ataky) na veřejnosti 

vystupovaly s pozitivním projevem o Lisabonské smlouvě. Hlasování proběhlo 

v parlamentu, kde se 199 poslanců vyjádřilo pro přijetí, proti smlouvě hlasovali zástupci 

Ataky a někteří nezávislí kandidáti.107 

Ve Společné zahraniční a bezpečnostní politice bulharský stát podporuje spolupráci se 

zeměmi jihovýchodní Evropy a černomořského regionu. Schvaluje rozšiřování EU o 

státy, které splní předvstupní kritéria. Bulharsko vyjadřuje podporu i Makedonii, se 

kterou má korektní, nikoli však přátelské vztahy. V roce 1991, po vzniku samostatné 

Makedonie, Bulharsko sice uznalo nezávislost státu, mělo však problém s uznáním 

makedonského jazyka, který dodnes považuje za bulharské nářečí. Spíše nejasným než 

sporným bodem v otázce rozšiřování je přistoupení Turecka k EU. Na formování 

bulharské pozice mají vliv především tři skutečnosti: historicky negativní zkušenost 

s tureckou nadvládou, existence 13% turecké menšiny žijící na území Bulharska a 

ekonomická propojenost států (Turecko je bulharským největším exportním 

partnerem).108 Poslední vyjmenovaná skutečnost má přitom největší vliv, jelikož 

v oficiálních dokumentech či politických projevech politiků Bulharsko připojení 

Turecka podporuje. Přesto se nelze setkat s přeshraniční regionální spoluprací nebo 

konkrétními politickými kroky, ať ze strany neziskového či státního sektoru, které by 

napomohly Turecku stát se členským státem EU. 

V současnosti se Bulharsko v rámci EU snaží o vstup do Eurozóny. V prvé řadě bylo 

nuceno vypořádat se s inflací a nahradit nedostatečnou legislativu vztahující se k 

nezávislosti centrální banky. V časovém rozmezí 2008 až 2011 se vládě podařilo snížit 

inflaci z původních 12,8% na současných 2,4%109. Přestože termín přijetí Eura zatím 

nebyl stanoven, dle průzkumu Eurobarometru z roku 2008 se 42% bulharských občanů 

domnívalo, že země vstoupí do Eurozóny v letech 2009-2010, ačkoli to nebylo možné 

                                                 
107 Smlouva pro Evropu 21. Století. Dostupné z www.  http://europa.eu/lisbon_treaty/index_cs.htm 
(30.1.2011) 
108 Ministry of Foreighn Affairs, Republic of Turkey: wwww.mfs.gov.tr/turkey_s-commerical-and-
economic-relations-with-bulgaria.en.mfa (23.2.2011) 
109 Ekonomická charakteristika Bulharska. Dostupné z www.  
http://www.businessinfo.cz/cz/sti/bulharsko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000688/ (30.3.2011) 
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splnit. Tento jev opět poukazuje na nereálnost očekávání spojená s evropskou 

integrací.110  

Vedle společné měny usiluje Bulharsko o vstup do Schengenského prostoru. Původní 

datum vstupu stanovené na březen 2011 bylo Evropskou komisí posunuto zatím na 

neurčito s odůvodněním, že Bulharsko nedostatečně zajišťuje kontrolu vnějších hranic s 

Tureckem. Hranice Bulharska a Rumunka by se rozšířením Schengenu staly vstupní 

branou do celého evropského prostoru, což se nelíbí Francii a Německu, které již 

v prosinci 2010 avizovaly, že předpokládané připojení Bulharska a Rumunska 

k Schengenu zablokují. Oba státy mají především obavu z (nekontrolovaného) přílivu 

nových imigrantů.  

Relevantnost politických stran ve stranickém systému je dána dostatečným volebním 

výsledkem a koaličním potenciálem strany. O volebním výsledku strany rozhodují 

voliči ve volbách, proto je důležité zohlednit jejich přístup k EU. Pro pochopení nálad 

ve společnosti a veřejného mínění v Bulharsku o evropské integraci se využívají 

statistiky z Eurobarometru, které umožňují srovnávat postoje členských a kandidátských 

zemí. Bulharsko mělo možnost účastnit se tohoto standardizovaného výzkumu poprvé 

na podzim v roce 2004 jako kandidátská země. Z posledních průzkumů Eurobarometru 

z listopadu 2010 vyplývá, že bulharští občané mají velmi pozitivní vztah k EU (druhé 

místo v Evropě). Důvěra v EU se drží na 61%, což vypovídá o nárůstu pozitivního 

postoje bulharských občanů (ve srovnání s výsledky Eurobarometru z podzimu 2004, 

kde byla hodnota na 56%). Zatímco obecně v EU dochází ke ztrátě víry v instituce a 

fungování EU, v Bulharsku je tomu naopak. Optimistický pohled na evropské 

záležitosti je v kontrastu s názory na domácí politiku, jelikož 90% Bulharů se domnívá, 

že ekonomická situace jejich země je špatná. Přesto ve srovnání s výsledky 

z předchozích let lze sledovat jeden z největších nárůstů optimismu mezi občany.111  

2.2. Volby do Evropského parlamentu 

Je zřejmé, že národní politické strany se evropeizují i v rámci svého působení 

v Evropském parlamentu. Zkoumaných jevů je v tomto případě několik: význam 

                                                 
110 Eurobarometr: Zavedení eura v nových členských státech. Dostupné z www. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication12976_cs.pdf (30.1.2011) 
111 Eurobarometer 73 (November 2010): Public Opinion in the European Union. Dostupné z www: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_vol1_en.pdf (30.1.2011) 



   

 

47

  

evropských voleb s ním související volební účast, dále vznik politických uskupení 

vztahující se k evropské integraci a voličská podpora vládních stran ve volbách. 

Pro volby do Evropského parlamentu se využívá listinný poměrný systém s 5% 

volebním prahem. V porovnání s volbami do NS se v těchto volbách volí v rámci 

jednoho, celostátního obvodu. Bulharské volby do EP mají dva technické aspekty: 

křesla jsou přerozdělována v poměru k národnímu hlasování a to je v kontrastu s 

pluralitním systémem, který se používá pro národní volby. Tento systém nahrává DPS, 

jejíž voliči jsou dobře mobilizovaní. Druhý aspekt spočívá v zavedení tzv. principu 

usazení. Voliči mají možnost zaregistrovat své hlasy, pokud minimálně poslední tři 

měsíce před hlasováním pobývají v Bulharsku. Tento princip se nejvíce dotýká 

tureckého elektorátu žijícího v Turecku, ale majícího bulharské občanství. 

V Bulharsku se volby do EP konaly v roce 2007 a 2009. Po vstupu do EU v roce 2007 

proběhly pro nové členské státy, Bulharsko a Rumunsko, samostatné volby do EP. Šest 

měsíců před konáním evropských voleb se ve stranickém systému objevila nová 

politická strana - Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) reprezentovaná 

charismatickým vůdcem Bojko Borisovem. Strana se pokusila zopakovat úspěch NDSV 

z parlamentních voleb 2001 zavedením shodných principů – vstoupit na politickou 

scénu těsně před konáním voleb, postrádat věcný program a prezentovat v čele strany 

výraznou osobnost.  

Předvolební kampaň jednotlivých politických stran ponechávala evropskou tématiku 

stranou, jelikož toto téma bylo pro strany i pro voliče zcela nové a komplikované. 

Strany se tudíž zaměřily na vnitřní problémy země, které s EU neměly nic společného 

(např. nízké důchody). Stěžejní téma kampaně se staly lustrační aféry, když se zjistilo, 

že šest kandidátů do EP má minulost spjatou s komunistickou státní bezpečností. 

Zatímco BSP a DPS informaci přehlížela, pravice v podobě NDSV a SDS se rozhodla 

kandidáty ze seznamu vyřadit. V průběhu kampaně musela BSP čelit korupčnímu 

skandálu,112 což mělo následně dopad na volební výsledky, přestože všechny politické 

strany v průběhu transformačního období byly spojovány s korupcí. GERB, jakožto 

catch all party, se formálně sice zařadila mezi pravicové subjekty, ale usilovala i o 

levicového voliče. Jinými slovy, GERB využil část programu všech politických stran, 

aby oslovil všechny voliče. Levicové voliče získal Bojko Borisov, bývalý člen 

                                                 
112 Socialistický ministr korupce byl obviněn ze zadávání zakázek svým přátelům. 
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komunistické strany, tím, že svoji bohatou komunistickou minulost obhájil zájmem o 

„správné“ levicové směřování země. Zároveň současnou BSP podrobil ostré kritice, 

čímž si naklonil voliče pravicových stran. S Atakou se shodly na politickém oslabení 

turecké menšiny, jejímž představitelům DPS nenabídl GERB účast na vládě (2009), a 

s tím souvisící postoj GERB proti členství Turecka v EU. Ataka se svým heslem 

„Potřebujeme Bulhary v EU, kteří umějí říct NE!“ vystupovala v kampani proti 

evropskému superstátu a upozornila na zásluhu Bulharů při zastavení turecké 

expanze.113 Obecně platí, že přes okrajovou pozornost evropským tématům 

v předvolební kampani jsou postoje parlamentních stran k otázkám evropské integrace 

kontinuální. 

Ve volbách GERB těsně zvítězil nad vládnoucími socialisty, kteří získali o 10% méně 

ve srovnání s posledními národními volbami z roku 2005. Nižší podpora BSP ve 

volbách je vysvětlitelná slabou volební účastí, kdy pětina jejich voličů nepřišla 

k volbám.114 Opačná situace nastala pro DPS, která ve srovnání se 14-ti procentním 

výsledkem do NS, posílila. Tento nejlepší volební výsledek DSP v její historii byl dán 

kombinací disciplinovanosti jejího elektorátu a všeobecně nízkou volební účastí. Nízká 

volební účast také napomohla k úspěchu nacionalistické Ataky. Propad pravicové 

formace SDS lze vysvětlit přetrvávající roztříštěností pravicového spektra (viz volby do 

Národního shromáždění 2005) a přesunem jejich elektorátu k novému pravicovému 

subjektu GERB.115 

 

 

 

                                                 
113 SAVKOVA Lyubka. The European Parliament Elections in Bulgaria. May 20th 2007, European 
Parliament Election Briefing No. 23. 2008. 10 s. Dostupné z www:  < 
http://www.sussex.ac.uk/sei/research/europeanpartieselectionsreferendumsnetwork/europeparliamentelect
ions > (12.2.2011) 
114 SAVKOVA Lyubka. The European Parliament Elections in Bulgaria. May 20th 2007, European 
Parliament Election Briefing No. 23. 2008. 10 s. Dostupné z www:  < 
http://www.sussex.ac.uk/sei/research/europeanpartieselectionsreferendumsnetwork/europeparliamentelect
ions > (12.2.2011) 
115 Srov. http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/en/bulgaria_en.html, 
MAŠKARINEC Pavel. Volby do Evropského parlamentu 2007 v Bulharsku. European Election Studies, 
2008, Vol. 3, No. 1, s. 113-129. Dostupné z www: 
<http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/005/EVS_3_1_7.pdf> (30.1.2011) 
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Tabulka č. 2: Volby do Evropského parlamentu v roce 2007 

Politická strana Procenta 
Počet 
mandátů 

Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) 21,7 5 
Bulharská socialistická strana (BSP) 21,4 5 
Hnutí za práva a svobody (DPS) 20,2 4 
Ataka 14,2 3 
Národní hnutí Simeon II. (NDSV) 6,3 1 
Modrá koalice (SDS-DSB) 4,7 0 
Zdroj: Election Database Eastern Europe (http://www.essex.ac.uk/ elections. 
 
V roce 2009 se odehrály dvoje volby – do Národního shromáždění a do Evropského 

parlamentu. Volby do EP, které se konaly o měsíc dříve, plnily funkci předvolebního 

průzkumu a ukázaly preference voličů před národními volbami. Ve druhých evropských 

volbách Bulharsko ztratilo jedno křeslo, což bylo dáno změnou v Lisabonské smlouvě, 

která obecně snížila počet poslanců k zefektivnění parlamentu. 

Volby do Evropského parlamentu konající se dva roky po vstupu do EU přinesly 

podobné výsledky, jelikož nálada ve společnosti se za krátkou dobu členství nezměnila. 

GERB si polepšil o tři procenta (oproti volbám 2007), které odebral Bulharské 

socialistické straně. BSP tímto ztratila jeden mandát. Zajímavého nárůstu podpory 

získalo ve volbách NDSV, za nímž stála kandidatura Megleny Kunevy, bývalé evropské 

komisařky pro ochranu spotřebitele. Její popularita přinesla straně dostatek hlasů, aby 

získala dva mandáty. Předseda vlády Bojko Borisov však odmítl znovu navrhnout 

Kunevu na evropskou komisařku a ta se následně rozhodla svůj mandát nevyužít. 

Tabulka č. 3: Volby do Evropského parlamentu v roce 2009 

Politická strana Procenta 
Počet 
mandátů 

Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) 24,4 5 
Bulharská socialistická strana (BSP) 18,5 4 
Hnutí za práva a svobody (DPS) 14,1 3 
Ataka 12,0 2 
Národní hnutí Simeon II. (NDSV) 8,0 2 
Modrá koalice (SDS-DSB) 7,9 1 
Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/en/bulgaria_en.html 
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Obecně pro volby do Evropského parlamentu platí, že se jedná o tzv. volby druhého 

řádu (second-order elections).116 Základní charakteristika spočívá v tvrzení, že takové 

volby jsou pro voliče méně důležité, než jsou volby do národních institucí. Nemít 

možnost podílet se na rozhodování v EU neboli velká vzdálenost mezi rozhodovací 

institucí a voličem, představuje hlavní důvod tohoto zařazení. Projevem „druhořadých 

voleb“ je nízká volební účast a obecný nezájem jak ze strany voličů, tak politických 

stran. Bulharsko v tomto případě není výjimkou; ve srovnání s národními volbami se 

voleb do EP účastnila pouze polovina voličů, tedy jedna třetina oprávněných voličů. Ze 

strany jednotlivých politických stran se nízký zájem o volby projevuje minimální 

předvolební kampaní. Nedůležitost předvolební kampaně jednoznačně vede k tomu, že 

v těchto volbách získávají preference strany, s nimiž se jejich voliči silně identifikují. 

V Bulharsku se předvolební kampaň pro volby 2007 nesla v duchu kritiky vládní 

socialistické strany v čele se Sergejevem Staniševem. Hlavní téma voleb tedy zůstávají 

domácí problémy. Tento jev lze vysvětlit složitostí a neznalostí evropských procesů 

občanů, a tudíž voličskou neatraktivností voleb. 

Tabulka č. 4 : Porovnání volební účasti v národních a evropských volbách (1990-2010) 

Rok 1990 1991 1994 1997 2001 2005 2007 2009 2009 

Politická 
instituce 

NS NS NS NS NS NS EP EP NS 

Volební 
účast 

90,8 83,9 75,2 58,9 66,8 55,8 28,6 37,7 60,2 

Zdroj: Election Database Eastern Europe (http://www.essex.ac.uk/ elections). 
 

Vedle nízké volební účasti a minimální předvolební kampaně je nutné zmínit hypotézu 

vztahující se k volbám do EP, že vládní politické strany v evropských volbách ztrácejí 

podporu a že dochází k přesunu voličských preferencí z velkých politických stran 

k malým. V případě Bulharska se vládnoucí straně BSP sice nepodařilo volby do EP ani 

jednou vyhrát, ale počet získaných mandátů byl s vítěznou stranou vždy stejný. Velká 

ztráta voličské podpory SDS není způsobena tím, že se jedná o bývalou vládní stranu, 

ale nejednotou strany po odchodu bývalého předsedy vlády Filipa Dimitrova.  

                                                 
116 LINEK Lukáš. Analýza voleb do Evropského parlamentu 2004 v ČR. Platí stále teorie voleb druhého 
řádu? Projekt Participace, demokracie a občanství v České republice. 2004. Dostupný z www: 
www.soc.cas.cz/download/10/Linek_cvvm_turnout.pdf (30.1.2011) 
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2.3. Stranický systém - stranické postoje a evropské téma v 
programu 

V předstupních projevech demokratické strany hovořily stejným hlasem: nutnost vstupu 

do EU a přijetí EURA. Tento stranický konsensus byl narušen nástupem extrémistické 

strany v souvislosti s postupným upevňováním bulharské pozice v evropských 

strukturách. Obecně lze konstatovat, že čím jsou strany blíže politickému středu, tím 

zastávají proevropský postoj. V tomto případě tedy nelze hovořit o evropské štěpící 

linii, jelikož je pouze doplňkovou záležitostí, která se mění v souvislosti s postavením 

strany v politickém spektru.  

2.3.1. Bulharská socialistická strana 

BSP navázala kontakty s „Evropou“ ihned po ukončení nedemokratického režimu, 

přičemž od počátku 90. let představoval vstup Bulharska do evropských a 

euroatlantických struktur hlavní cíl směřování země. Její bezmezný proevropský přístup 

od počátku založení strany se projevuje nekritickým, pasivním přístupem k evropské 

problematice. Před vstupem do evropských struktur BSP glorifikovala EU jako 

zachránce bulharské ekonomiky, politiky i občanské společnosti. Svůj postoj ztotožnění 

s evropským integračním procesem vysvětlovala strana tvrzením, že evropeizací dojde 

zároveň k dovršení demokratické transformace Bulharska. 

Tato nekritičnost a oddanost se však projevuje pouze ve formální rovině. Prakticky, 

v době levicového vedení Bulharska, potažmo BSP, vláda nebyla schopna plnit 

povinnosti vyplývající ze statusu kandidátské země, a následně členského státu. 

Evropská unie na liknavost, neschopnost a korupci bulharských politiků reagovala 

zpřísněním předvstupních kritérií, zavedením mechanismu pro spolupráci a ověřování 

pokroku a dokonce později zmrazením evropských fondů (viz kapitola 2.1.). Jelikož 

k tomuto aktu došlo během vlády BSP, strana musela čelit řadě demonstrací a kritice ze 

stran opozice. V posledních volbách do Evropského parlamentu i do Národního 

shromáždění strana utrpěla porážku. 

Ve vztahu k EU se současný předseda BSP Sergej Stanišev snažil vyjednat zrušení 

Mechanismu pro spolupráci a ověřování pokroku, které monitoruje a hlídá situaci 

v Bulharsku, jak se děje v případě kandidátských zemí. Tento požadavek EU 

vyplývající z přístupové smlouvy má demotivující účinek na bulharské obyvatelstvo. 
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Hlavní prioritou strany v související s problematikou EU je jednoznačně vstup do 

Schengenu a přijetí společné měny EURO. 

BSP začala spolupracovat se Stranou evropských socialistů od poloviny 90. let při 

společném procesu posilování sociální demokracie v Bulharsku. V květnu 2005 se BSP, 

jakožto strana kandidátské země, stala členem Strany evropských socialistů (PES). Po 

přistoupení k EU se do Evropského parlamentu dostali čtyři její poslanci.117  

Současný program BSP118 byl schválen na kongresu strany v listopadu 2008. Dle 

programu by se měla Evropská unie snažit o napravení negativních důsledků 

globalizace pomocí větší socializace Evropy. EU se proto musí zaměřit na rozvoj 

sociální a ekonomické politiky, která dovede EU k silnějšímu a významnějšímu 

postavení v mezinárodních vztazích. Principy neoliberalismu jsou Evropě vlastní, ale 

nemohou v ekonomické oblasti dominovat a musí být zmírněny jejich dopady. 

Problematika nezaměstnanosti, sociálního státu, ekologie, životního prostředí a 

rovnoprávnost žen a mužů musí být na úrovni EU také zohledněna.119  

Ve vztahu k rozšiřování se staví BSP pozitivně, nikoli však k problematice přistoupení 

Turecka. Zároveň však ve svých dokumentech neuvádí, že by přijetí Turecka odmítala. 

Její nejasný postoj k tomuto tématu se jeví jako odmítání řešení této problematiky, která 

má historické kořeny v turecké 500-ti leté nadvládě nad Bulharskem a bulharské vině 

týkající se odsunu Turků v 80. letech 20. století. 

Evropskou unii chápe v širším slova smyslu než jenom zónu volného obchodu; EU je 

garantem stability, hospodářského rozvoje i sociálních jistot. Strana dlouhodobě 

podporuje federalizaci EU, tedy rozšiřování pravomocí EU. Ve svých programových 

dokumentech zdůrazňuje podporu evropskému sociálnímu modelu. Prioritou BSP je 

začlenění Bulharska do Schengenského prostoru a přijetí společné měny Euro.120 

                                                 
117 Spirova, 2008. 
118 Program a stanovy Bulharské socialistické strany, http://www.bsp.bg/bg/pages/osnovnidokumenti 
(30.1.2011) 
119 Program a stanovy Bulharské socialistické strany, http://www.bsp.bg/bg/pages/osnovnidokumenti 
(30.1.2011) 
120 tamtéž 
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2.3.2. Svaz demokratických sil 

Vztah SDS k evropské integraci lze považovat za velmi pozitivní již od samého 

založení uskupení. Strana podporovala přidružení Bulharska k EU a k evropské 

integraci po celou dobu jejího kandidátského statusu, aniž by uváděla jakékoli 

připomínky či požadavky. Tímto chováním se strana definuje jako jednoznačně 

eurooptimistická. 

Svaz demokratických sil stál v čele vládní koalice za svoji historii dvakrát, v roce 1991 

a v roce 1997. V době prvního vládnutí SDS pod Filipem Dimitrovem Bulharsko 

zahájilo vyjednávání s euroatlantickými strukturami a jejich náklonnost si získalo na 

jedné straně vlivnými ekonomickými a demokratickými reformami ve vnitřní politice, 

na straně druhé dobrými vztahy se sousední Makedonií, historickým nepřítelem, jehož 

existenci uznal jako první stát. Pravicový předseda vlády Ivan Kostov přichází s tvrdou 

hospodářskou politikou, která měla ozdravit ekonomiku země po jejím zhroucení. 

V mezinárodní oblasti se Bulharsko zapojuje do projektu Pakt stability pro jihovýchodní 

Evropu a následně se stává přidruženým státem EU.  

Volby do EP v roce 2007 nedopadly pro SDS dle očekávání, jelikož nezískala ani jeden 

post. Přesun voličské základny směrem k nově založenému uskupení GERB ji uvedl do 

opozice. Ve volbách do EP o dva roky později si polepšila o jednoho poslance. 

V současnosti je SDS na evropské úrovni členem Evropské lidové strany a Evropských 

demokratů (EPP-ED), kde má jednoho zástupce. Jedná se o uskupení, které se profiluje 

jako eurooptimistická nesocialistická strana. Federalistický základ strany se projevuje 

podporou rozšíření pravomocí Evropského parlamentu. Po posledních volbách do EP 

v roce 2009 je součástí nejsilnější evropské strany.  

Ačkoli vláda Bojko Borisova vznikla za tiché podpory SDS, malé pravicové uskupení 

se nebojí vládnoucí GERB kritizovat, především v oblasti evropských témat. Její kritika 

se vztahuje jak na BSP, které vytýká špatné vyjednání podmínek vstupu do EU, tak na 

GERB, které vyčítá podbízivé jednání s evropskými institucemi, konkrétně nedávné 

zahájení spolupráce Bulharska s Paktem pro euro plus.121 Dobrovolné zapojení 

Bulharska, jakožto nečlena Eurozóny, s sebou nese povinnost přispívat do společného 

finančního balíčku. Vládní představitelé argumentují, že záměrem přístupu k Paktu je 

                                                 
121 Pakt pro euro plus je mechanismus zavedený v březnu 2011 za účelem kriticky zkoumat členy 
Eurozóny a zavádět sankce, pakliže se stát dostane do rozpočtového deficitu.  
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vstup do eurozóny, který všechny demokratické strany v systému podporují. Přestože 

SDS podporuje připojení Bulharska do Eurozóny, v tomto případě vnímá podmínky 

dojednání jako nevýhodné, především se obává harmonizace daní na úrovni EU. SDS 

tímto krokem ukázala, že není stranou bez názoru, která slepě přijímá všechna nařízení 

a nabídky z EU. Předseda SDS, Martin Dimitrov, svůj názor hájí slovy: „Neměli 

bychom souhlasit se vším, co nám EU navrhuje. Měli bychom raději aktivně 

spolupracovat na formování evropské politiky.“122 

SDS ve svém 13-ti bodovém programu123 neopomíjí zahrnout evropskou tématiku do 

všech politických oblastí, přičemž se otevřeně hlásí k evropské integraci. Stěžejní 

pozitiva integrace SDS spatřuje ve vnitřním trhu a s ním souvisejících čtyřech 

svobodách – zboží, služeb, kapitálu a osob. SDS se zaměřuje především na podporu 

pracovního trhu pomocí nízkých daní a sociálních odvodů. Ve svém programu si 

vytyčuje ambiciózní záměr: „Naším cílem je dosažení nejnižší úrovně zatěžujících 

mechanismů pracovního trhu v Evropské unii.“124 Za negativum evropské integrace 

považuje SDS rozšiřování pravomocí EU do stále nových oblastí, čímž jsou členské 

státy nuceny přesunout své pravomoci na nadnárodní úroveň. Podle SDS by nemělo 

dojít k federalizaci Evropy. V podpoře Společné a bezpečnostní politiky je SDS 

jednotná. K otázce dalšího rozšiřování EU se staví jako poslední přidružený člen velmi 

pozitivně. Obecně lze konstatovat, že se strana snaží dosahovat evropského standardu. 

2.3.3. Hnutí za práva a svobody 

Hnutí za práva a svobody patří ke stranám, které se podílely na formování demokracie 

v zemi od počátku 90. let a během celého období zastávaly proevropský názor na 

směřování zahraniční politiky.  

Do ukončení Jugoslávských válek pohlížela DPS na Evropskou unii jako na garanta 

bezpečnosti Balkánu, potažmo Bulharska, které se obávalo přelití konfliktu na své 

území. EU v tomto případě plnilo roli stabilizačního faktoru na Balkáně. Druhá role EU, 

na kterou DPS upozorňuje, je ochránce liberálních hodnot, jak z hlediska politického, 

tak ekonomického. A za třetí EU je zastánce práv a svobod menšin národnostního, 
                                                 
122 Novinite, http://www.novinite.com/view_news.php?id=126690 (4.4.2011) 
123 SDS rozdělila svůj program do 13 oblastí: hodnoty, principy a politiky, lokální a regionální politika, 
administrativní reformy, hospodářská politika, zemědělská politika, politika životního prostředí, sociální 
politika, zdravotnictví, politika věnující se sportu, politika mládeže, politická oblast vzdělání, vědy a 
kultury, soudnictví a vnitro, zahraniční politika a národní bezpečnost. 
124 Program SDS [online]. Dostupné z www: http://www.sds.bg/en/about/program?page=6 (15.1.2011) 
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jazykového a náboženského charakteru. Poslední zmiňovaná charakteristika představuje 

pro DPS nejdůležitější odkaz EU, ve které podporuje etnický model Evropy národů.125 

Od roku 2001 je členem Evropské liberální, demokratické a reformní strany (ELDR). 

Ve volbách do EP dosahuje nadstandardních volebních výsledků (20,2% a 14,1%), a to 

díky svému disciplinovanému voličstvu, které pravidelně chodí k volbám. V případě 

tedy nízké volební účasti, strana dosahuje lepšího výsledku. 

DPS již na úvod svého programového prohlášení zdůrazňuje svojí příslušnost 

k Liberálně demokratické straně a Liberální internacionále. Stranický program DPS dále 

obsahuje řadu odkazů na EU a její politiky, přičemž tyto odkazy neumísťuje pouze do 

zahraniční sekce, ale evropské téma se vyskytuje v celém dokumentu. Své zájmy 

představuje jako součást a podporu euro-atlantického rozvoje země. Mezinárodní 

organizace chápe jako arbitry při potenciálních vnitřních sporech v definování 

strategických zájmů Bulharska. Při neshodě uvnitř stran v jiných oblastech „bude DPS 

usilovat o dohodu všech demokratických stran,…které odmítají populismus a extrémní 

nacionalismu,… aby nedala prostor subjektům, které razí politiku etnické, rasové 

a náboženské nesnášenlivosti.“126 

Ve stranickém prohlášení je patrná obava z narůstajících nacionálních tendencí v zemi. 

Hnutí za práva a svobody upozorňuje na politickou nekorektnost extrémních stran 

a varuje před jejich ignorací. Přičemž poukazují na snahu těchto nacionálních proudů 

„odstranit exkluzivní roli DPS jako jeden z hlavních motorů Euro-atlantického rozvoje 

země.“127 

DPS však evropská témata používají pouze instrumentálně, aby zdůraznili svoji 

(západo-) evropskou mentalitu. Snaží se tím navodit dojem, že DPS je strana, která 

splňuje evropské standardy a tudíž se jedná o moderní evropskou stranu. Přes silně 

proevropský postoj hnutí neopomíjí bulharské národní zájmy a staví se do role jejich 

ochranitele. DPS bude dále „chránit úspěchy v procesu demokratického vývoje v zemi 

a vystupovat proti pokusům zasahovat do práv a svobod bulharských občanů.“128 

                                                 
125 Politický program DPS: http://dps.bg/about/porgram-declaration.aspx (12.12.2010) 
126 Politický program DPS: http://dps.bg/about/porgram-declaration.aspx (12.12.2010) 
127 Politický program DPS: http://dps.bg/about/porgram-declaration.aspx (12.12.2010) 
128 tamtéž 
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2.3.4. Občané za evropský rozvoj Bulharska 

První volby do EP využila strana Občané za evropský rozvoj Bulharska jako příležitost 

pro uchycení se ve stranickém systému. Strana se definovala jako proevropská 

pravicová strana, která nezapomíná na hájení práv bulharských občanů v Evropské unii. 

Její populistický přístup vynesl její zástupce do Evropského parlamentu, kde je 

začleněni do EPP společně se politickými zástupci SDS. 

Ke stanovám a nařízením z EU přistupuje v oficiální rovině vláda GERB velmi 

zodpovědně, uznává chyby, kterých se Bulharsko (resp. socialistická vláda) dopustilo 

a snaží se o jejich napravení. Za uvedení stojí zmínit dva příklady z nedávné doby. 

V prvním případě se jedná o událost z roku 2009, kdy vláda Bojka Borisova požadovala 

na Evropské komisi prodloužení termínu, do kterého mělo Bulharsko vyřešit problémy 

se správou evropských fondů.129 Přestože EU pozastavila příliv finanční podpory 

z evropských fondů, GERB se nepouští do kritiky EU, ale snaží se plnit jejich 

požadavky v oficiální úrovně. Realita je však odlišná. Druhý příklad se váže na nedávné 

posunutí data vstupu Bulharska a Rumunska do Schengenského prostoru. Rozhodnutí 

o pozdržení rozšiřování přišlo ze strany Francie a Německa. Zatímco rumunská 

politická reprezentace se ohrazovala expresivními výroky130, bulharská vláda přistoupila 

na rozhodnutí EU a přislíbila, že udělá maximum pro splnění podmínek.131  

K otázce rozšíření se GERB se staví pozitivně, i v případě Turecka. Bojko Borisov 

okomentoval připojení Turecka k EU slovy: „Postoj GERB k přijetí Turecka je stejný 

jako v případě Srbska, Chorvatska, Makedonie,… Kdokoli splní kritéria EU, měl by být 

akceptován evropskými zeměmi.“132 

V rámci programu s názvem „Dokážeme, že Bulharsko může“133 GERB formuluje pět 

priorit vládnutí (viz kapitola 1.5.4.). Jedna z priorit se týká i evropské integrace: 

„Bulharsko jako klíčový faktor stability v regionu – Bulharsko respektovaným členem 

                                                 
129 http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/bulharsko-zada-vice-casu-aby-mohlo-urovnat-
problemy-s-evropskymi-fondy-006439  
130 Rumunský prezident Traian Basescu obvinil Francii a Německo ze zneužití moci a pohrozil, že 
Rumunsko přestane spolupracovat s EU v otázkách potírání korupce. 
131 EurActiv: http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/rumunsko-se-rozciluje-nad-oddalenim-vstupu-
do-schengenu-008261 (23.3.2011) 
132 TODOROV Antony. Turkey, the EU, and the Bulgarian Debates. In  Critique and Humanism. Vol. 27, 
2/2008. s. 157-172. Dostupné z www: <http://eprints.nbu.bg/451/1/TR-EU-BG-eng.pdf>(3.3.2011) 
133 Program GERB [online]. Dostupné z www: http://www.gerb.bg/bg/program (15.1.2011) 
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Evropské unie“.134 Tento bod rozvíjí v sekci o zahraniční politice. Bezpečnost a světový 

mír představuje hlavní profit z rozvoje euro-atlantického partnerství. Bulharsko má 

v nestabilním balkánském regionu hrát roli demokratického stabilizátora. V neposlední 

řadě by Bulharsko mělo využít všech možností vyplývajících z členství v Evropské unii. 

V rámci celého programu se GERB věnuje kvalitativnímu přístupu v řízení finančních 

prostředků EU. Zde vedle obecných priorit (efektivní řízení evropských fondů, 

transparentnost řízení, boj proti korupci, aktivní komunikace s evropskými partnery 

apod.) zdůrazňuje obnovení důvěry bulharských evropských partnerů (Evropská 

komise, Evropský parlament i členské státy). Dále nabádá v období hospodářské 

a finanční krize k využití plného členství v mezinárodních institucích, především 

finančního charakteru (EIB, EBRD, Světová banka apod.). „Je třeba vyjádřit jasný 

postoj a závazek k všeobecnému úsilí v boji proti krizi na evropské a světové úrovni.“135 

Bulharsko tudíž staví do role spojence, který je aktivní směrem k EU, které plní 

povinnosti vyplývající z členství (viz kapitola o reformě soudního systému, ve které 

zdůrazňuje zavedení změn v právních předpisech v souladu s EU) a zároveň je 

loajálním členem. Tato skutečnost představuje zásadní rozdíl oproti politickým stranám, 

které se ve stranickém systému vyskytují od založení jeho demokratické podoby. Ti 

vnímají EU jako ochránce, jehož náplní je pomáhat a starat se (o bulharské občany).  

2.3.5. Ataka 

Evropská unie po té, co se Ataka překvapivě dostala do bulharského parlamentu, vydala 

prohlášení, ve kterém vyjádřila obavy nad nárůstem nacionálních tendencí v Bulharsku. 

O rok později předseda Ataky Volen Siderov kandidoval na post prezidenta, kam 

postoupil (opět překvapivě) do druhého kola, které vyhrál socialistický kandidát Georgi 

Parvanov. V této době byla Ataka považována za druhou nejsilnější stranu v zemi, což 

mnohé politické pozorovatele znepokojilo. Jedním z nich byl také předseda Evropské 

lidové strany Hans-Gert Pöttering.136 Západní média nezůstala pozadu, když se nechala 

slyšet, že vliv antisystémové strany může být pro Bulharsko komplikací při jeho vstupu 

do EU. 

                                                 
134 tamtéž 
135 tamtéž 
136 Obdobná situace se odehrála v roce 2002 ve Francii, kdy do druhého kola prezidentských voleb 
postoupil pravicový kandidát Jacques Chirac a kandidát Národní fronty Jean Marie Le Pen. 
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Eurospekticismus strany se projevuje nesouhlasem s evropskou integrací v současné 

podobě: vystupuje proti Lisabonské smlouvě, která podkopává suverenitu národních 

vlád a parlamentů členských států, potažmo Bulharska. Po celou dobu své existence 

strana nepožaduje vystoupení Bulharska z EU, a tudíž odmítá označení eurofobní 

strany. V rámci evropské integrace se zasazuje o revizi smluv, ale návrh konkrétního 

fungování EU nenabízí. 137 

Hlavní téma předvolebních kampaní do EP strany představuje vstup Turecka do EU. 

Ataka používá obvyklé argumenty proti přijetí Turecka: Evropa je založena na 

křesťanských základech, a tudíž Turecko, jakožto muslimská země, nemůže být její 

součástí. Strana aktivně vystupuje protiturecky i v zahraničí138, kde se setkává 

s ostatními extrémistickými stranami a vzájemně se ve svých názorech podporují (viz 

návštěva tehdejšího leadera francouzské Národní Fronty Jean-Marie Le Pena v Sofii 

v roce 2007). Ataka využívá negativních nálad ve společnosti zaměřených proti 

Turkům. Konkrétně se snaží o zvýšení extrémního protitureckého diskurzu, například 

v otázce revize 500ti leté nadvlády Turků nad Bulhary. 139  Strana Ataka požaduje na 

turecké politické reprezentaci omluvu za genocidu spáchanou na bulharském 

obyvatelstvu v době jejich hegemonie na balkánském poloostrově. V rámci této 

deklarace Ataka uvádí řadu absurdních dezinformací typu: „Kdyby nedošlo ke genocidě 

bulharského národa ze strany Turků, Bulhaři by dnes měli 50 milionů obyvatel, čímž by 

se stali jedním z největších národů v Evropě.“140 V případě připojení Turecka k EU se 

Bulhaři obávají, že dojde k přílivu tureckého obyvatelstva do zemí, ve kterých žije 

početná turecká menšina, kam patří také Bulharsko. Strachu z přílivu levné pracovní 

síly umí Ataka využít k získání preferencí.141 

V Evropském  parlamentu mají dva zástupce. Známější z nich Dimitar Stojanov142 

působil od roku 2005 v Evropském parlamentu jako pozorovatel a od roku 2007 jako 

                                                 
137 Srov. web. stránky Ataky v roce 2007 a v roce 2011. 
138 Například člen Ataky Dimitar Stojanov v říjnu 2007 vystoupil na protiturecké demonstrace v Bruselu. 
139 TODOROV Antony. Turkey, the EU, and the Bulgarian Debates. In  Critique and Humanism. Vol. 27, 
2/2008. s. 157-172. Dostupné z www: <http://eprints.nbu.bg/451/1/TR-EU-BG-eng.pdf> (3.3.2011) 
140 Declaration by ATAKA Political Party to the President and the Prime Minister of the Republic of 
Turkey: http://www.ataka.bg/en/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=26 
(2.2.2011) 
141 MINCHEV Ognyan. Bulgaria and Turkey Membership in the EU [online]. IRIS, 2006. Dostupné z 
www: <http://www.iris-
bg.org/files/Bulgaria%20and%20Turkey%20Membership%20in%20the%20EU_Part2_bg.pdf> 
(30.3.2011) 
142 Dimitar Stojanov je nevlastním synem Volena Siderova. 
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poslanec. Po zániku krajně pravicové frakce Identita, tradice, suverenita (ITS) se 

Stojanov zařadil mezi nezařazené poslance. V EP se zviditelnil slovním útokem na 

maďarskou poslankyni romského původu.143 

O evropské programatice ve 20 bodovém programu Ataky se hovoří v jednom bodě o 

dvou větách. V něm požaduje Ataka revizi veškerých dokumentů uzavřených s EU, 

jelikož se domnívá, že jsou uzavřeny v neprospěch Bulharska. Sporným bodem se stává 

ve vzájemných vztazích jaderná elektrárna Kozloduj.144 Elektrárna představovala pro 

Bulharsko velký ekonomický zisk, jelikož dodávala elektřinu po celém Balkáně. 

Zavření dvou bloků elektrárny bylo jednou z podmínek vstupu země do EU. Evropskou 

komisi k tomuto požadavku vedlo nedostatečné bezpečnostní standardy. Přestože 

vládnoucí BSP oba reaktory uzavřela, nepřestala s Komisí vyjednávat o jejich 

znovuotevření. Bulharští politici se brání, že reaktory sovětské výroby si prošly 

modernizací, a tudíž jsou zcela bezpečné. Tento argument není však pro EU 

relevantní.145  

3. Evropeizace bulharského stranického systému - 
Diskuse 

Kapitola evropeizace stranického systému vychází z analýzy bulharského stranického 

systému za pomoci teorie Ladrecha. K jeho doplnění bude pro Bulharsko vhodnou 

variantou teorie euroskepticismu Taggarta a Sczcerbiaka, a její rozšířená a upravená 

verze autorů Contiho a Verzichelliho.  

3.1. Změna v politickém a programovém obsahu politických 
stran 

Evropeizace politické strany je proces, který je nejvíce viditelný v její programatice, 

respektive v nárůstu oblasti týkající se evropských témat. V rámci této analýzy se 

nezohledňuje, zda strana vnímá EU pozitivně či negativně.  

Pro analýzu jsem si zvolila základní programy stran a jejich kapitoly věnující se 

evropské integraci. Speciální dokumenty související s EU se na internetových stranách 

bulharských politických stran nevyskytují. Kromě těchto základních dokumentů se 

                                                 
143 Novinite: WHO IS WHO: Bulgaria's Newly Elected Members of the European Parliament, 2009 
http://www.novinite.com/view_news.php?id=104456 (21.3.2011) 
144 Nuclear Safety: http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/pre_accession/additional_information/index_en.htm  
145 (22.2.2011) 



   

 

60

  

evropské téma, opět v obecné rovině, rozvíjí ve volbách, zvláště pak ve volbách do 

Evropského parlamentu. 

Z analýzy programů vyplývá, že všechny politické strany se evropské integraci věnují. 

Kromě Ataky zastávají všechny pozitivní postoj k evropské integraci a plně podporují 

začlenění Bulharska do EU. Ačkoli se jednotlivé programy konkrétně vyjadřují 

k domácím problémům, u evropské problematiky volí spíše vágní prohlášení. 

Nárůst tohoto prostoru se přitom datuje od pádu komunismu zachycující jednoznačný 

směr Bulharska v zahraniční politice. Pozitivní postoj k evropské integraci Bulharska se 

projevuje nárůstem kvalitativního i kvantitativního obsahu informací o postoji daného 

subjektu k EU. Za zkoumaný vzorek se berou současné základní programové 

dokumenty.  

Kvantitativní zvětšení prostoru věnující se evropské problematice lze určit pomocí 

nárůstu podílu počtu stran týkající se evropské integrace a celkového počtu stran 

programu. Celým textem se často prolínají hesla o evropské integraci, pozornost však 

bude věnována pouze kapitolám o EU. Podílem počtu stran o Evropské unii a celkového 

počtu stránek se dospěje k procentuálnímu vymezení prostoru, který strana věnuje ve 

svém programu evropské problematice bez ohledu na jeho délku. Skrz program strany 

je také možné vysledovat důvody proevropského přístupu strany, které se napříč 

stranickým spektrem mohou lišit. 

Při analýze programu je možné zkoumat vedle kvantitativního nárůstu i umístění kapitol 

o EU v rámci celého dokumentu. Umístění kapitoly do předních pozic programu značí 

výrazný postoj strany k EU, a to jak pozitivní, tak negativní. Strany, které se profilují 

pozitivně ve svém vztahu k EU, se snaží o zviditelnění této aktivity, nejčastěji v období 

zásadních změn souvisejících s jejich zemí a EU. 
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Tabulka č. 5: Přehled výsledků kvantitavní analýzy 

Strana Počet stran o 
EU/celkový 
počet 

umístění 
kapitoly/celkový 
počet kapitol 

Podíl (%) 

BSP 1/45 19/27 2,2 

SDS 6/82 13/13 7,3 

DPS X 1/x x 

GERB 6/71 7/20 8,5 

Ataka X 16/20 x 

 

Z výsledků v tabulce je zřejmé, že programy Ataky a DPS nebyly podrobeny této 

analýze, jelikož obě strany nemají na internetu k dispozici svůj politický program. 

Ataka v rámci prezentace svých názorů využívá hlavně média a operuje pouze s dvou-

stránkovým přehledem „20 principů politické strany Ataky“, se kterým není možné 

provést analýzu. Kritérium důležitosti evropské tématiky lze však vypozorovat – ve 

dvacetibodovém přehledu se téma EU vyskytuje na 16. místě, tedy na jedné 

z posledních příček. V případě DPS se pracuje s programovým prohlášením strany, což 

je v předešlých kapitolách dostačující zdroj, avšak pro tento výzkum nevhodný. Ani 

DPS se nezúčastnil analýzy. Jelikož text není členěn na kapitoly, kolonka „celkový 

počet kapitol“ zůstává nevyplněna. V programovém prohlášení DPS se však odvolání na 

EU a komentování evropských témat částečně vyskytuje. První věta v programovém 

prohlášení zní: „Delegáti Národní konference o DPS zdůrazňují svoji identitu 

v politickém centru Liberální demokratické strany – DPS je prvním bulharským 

pozorovatelským členem ELDRP a Liberální internacionály.“ Jednoznačný odkaz na 

evropskou identitu se objevuje na úplném začátku programového textu. 

Analýza ukazuje, že proevropská stanoviska zastávají levicové i pravicové subjekty. 

Překvapivě pravice se evropské integraci věnuje kvantitativně o 5% více než levice, 

ačkoli levice vystupuje na veřejnosti silně proevropsky. Odchylka v tabulce je patrná 

v kolonce umístění kapitol. Všechny zkoumané strany, respektive stranické programy, 

umisťují téma EU na konec svých dokumentů, čímž dávají najevo menší důležitost 

evropských témat. Tento jev by se dal vysvětlit nezájmem strany či neochotou 

zdůrazňovat toto téma v programu. To souvisí se členstvím Bulharska v EU, kdy 

evropské téma ubírá na významu. Naopak nárůst zájmu o EU je patrný v těsně 
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předvstupním období. DPS představuje v tomto případě výjimku, když jako první text 

ve svém prohlášení uvádí své členství v evropské frakci. Překvapujícím zjištěním je 

přístup Ataky, která vyjádření o evropské integraci umístila na jedno z posledních míst 

svého programu. Obvykle strany, které se negativně vymezují vůči EU, staví toto téma 

do předních pozic, aby zdůraznily svůj antievropský postoj.  

Pro kvalitativní analýzu programových dokumentů je třeba se zaměřit na zásadní oblasti 

evropské integrace, a jak k nim politické strany přistupují. Přestože v programech chybí 

konkrétní odkazy na evropskou programatiku, lze pomocí dalších zdrojů (veřejné 

postoje politiků, jednání strany ve vládě apod.) vytvořit tabulku s jednotlivými oblastmi: 

Tabulka č. 6: Postoje jednotlivých politických stran k vybraným otázkám EU 

v programových dokumentech 

Politická 
strana 

Ekonomická 
integrace 

SZBP Politická 
integrace

Federalizace Lisabonská 
smlouva 

Vstup 
Turecka 
do EU 

Sociální 
integrace

BSP + ++ ++ + + + ++ 

SDS ++ ++ + - + + 0 

DPS ++ ++ ++ + + ++ + 

GERB + + + + + + + 

Ataka - - -- -- - -- - 

__________________________ 
++ silná podpora  
+ nepřímá podpora 
- nesouhlas 
-- silný nesouhlas 

Výsledky z tabulky vypovídají o tom, že nelze najít shodu u všech politických stran na 

jednom evropském tématu. Tuto teoretickou fragmentaci způsobuje opět strana Ataka se 

svými extrémistickými názory. Ostatní politické strany, které mají potenciál stát se 

vládní stranou, se shodnou na většině témat, což způsobuje zachování kontinuity 

v zahraniční politice. Případné její narušení působením Ataky se v současnosti nejeví 

jako reálné, jelikož vedení Ataky a její politické výstupy ji neumožňují se na vládách 

podílet.  

Z tabulky vyplývá, že pravicové subjekty oceňují na EU především ekonomickou 

integraci, která podporuje rozvoj bulharské ekonomiky a tržních mechanismů. Tento typ 
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integrace napomáhá řešit problémy s dlouhotrvající nezaměstnaností, 

nekonkurenceschopností bulharských výrobků a nízkou znalostní ekonomikou v 

Bulharsku. Pozitivní odkazy o Evropské unii se týkají větší hospodářské prosperity 

(SDS), zvýšení bezpečnosti (GERB) a politické stability, tudíž EU jako instituce hraje 

stěžejní roli ve stranických programech.  

Levicové strany kladou důraz především na sociální politiku EU, než na ekonomickou 

spolupráci. Evropskou unii chápou jako organizaci zastřešující sociální spravedlnost 

a prosperitu v členských státech. Sociálně-orientované řešení EU je z jejich pohledu 

třeba pro zmírnění negativních dopadů globalizace, vycházející z neoliberalismu. 

Projekt Evropské a bezpečnostní spolupráce a Lisabonské smlouvy je všemi, s výjimkou 

Ataky, podporován. Strany si jsou vědomy toho, že v dnešním světě je nutností, aby EU 

vystupovala na mezinárodním poli shodně. Jednotný hlas přinese větší efektivitu 

a zviditelnění, což představuje výhodu i pro členské státy.  

V otázce přijetí Turecka do Evropské unie se strany, s výjimkou Ataky, opět shodují. 

Ačkoli se v tabulce nezachytily názorové posuny stran, je třeba zdůraznit, že k nim 

dochází. Řeč je o straně GERB, která se zpočátku stavěla negativně k přijetí Turecka do 

Unie, čímž se názorově shodovala s Atakou. Po vstupu Bulharska do EU, ale především 

po uvedení GERB do vlády a získání politické moci strana podlehla většinovému 

názoru a vstup Turecka podpořila. Všestranný konsensus stran je dán uvědoměním, že 

Turecko bylo vždy loajálním spojencem a podporovalo Bulharsko v jeho snahách 

o vstup do NATO. 146 Bulharská politická elita se snaží Turecku jeho ochotu oplatit. 

Postoj DPS k Turecku je díky tureckému charakteru strany specifický. Tato odlišnost 

spočívá v kopírování tureckého vládního jednání. Konkrétně, jeden z požadavků EU na 

Turecko, vážící se k získání členství, je uznání genocidy Arménů způsobené Turky na 

konci První světové války. Turecko se tomuto nařčení brání a na turecké politické scéně 

představuje toto téma tabu. DPS se k tomuto problému staví obdobným způsobem 

a postoj Turecka podporuje.147 

                                                 
146„Turkey was a loyal political ally of Bulgaria and supported our bid for NATO membership at a time 
when this was a strategic choice of key importance for our national security. … That is why Bulgaria 
must support, and not block, Turkey’s integration into the EU!“ (Avramov 2006), 
http://eprints.nbu.bg/451/1/TR-EU-BG-eng.pdf 
147 Todorov, Antony (2008): Turkey, the EU, and the Bulgarian Debates. In: Critique and Humanism, vol. 
27, 2/2008, s. 157-172, http://eprints.nbu.bg/451/1/TR-EU-BG-eng.pdf (3.3.2011) 
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3.2. Změny v organizační struktuře 

Do změn v organizační struktuře Ladrech zahrnuje schopnost stran zohlednit členství 

strany v EP ve svých dokumentech či schématech. Každá politická strana po vstupu do 

EU musela zvolit způsob nominace kandidátů do voleb do EP, který do velké míry 

závisí na její organizační struktuře. Dále strana musela najít přístup k postavení 

stranických představitelů z evropských institucí (resp. evropských poslanců). Vhodná 

metoda zkoumání spočívá ve způsobu nominace europoslanců a jejich postavení ve 

struktuře národních politických stran. Postavení stranických reprezentantů s evropskou 

zkušeností v rozhodovacích orgánech promítne „evropský“ vliv na vnitřní strukturu 

strany. Jako podklad pro analýzu budou sloužit organizační stanovy jednotlivých 

politických stran. 

Tabulka č. 7: Pravomoci evropských poslanců v domácí organizační struktuře 

Politická 
strana 

Evropská 
politická 

frakce 

Pravomoci evropských poslanců 
v domácí organizační struktuře 

Prezentace evropských 
poslanců na internetových 

stránkách strany 

BSP S&D148 Členové EP nemohou být 
předsedové městských, krajských 

rad BSP 

Mandát zástupců v EP je dán 
autoritou strany, jež je na ně 

delegována 

V úvodní sekci „za nás“ 
jsou vyjmenovaní a 

představení čtyři 
socialističtí poslanci v EP 

SDS EPP Poslanec EP je člen Národní rady 
a disponuje s jedním hlasem 

Nemají žádného poslance v 
EP 

DPS ALDE Poslanci EP jsou zároveň členy 
Ústřední rady (která rozhoduje 

v období mezi dvěma národními 
konferencemi) 

V úvodní sekci „Lidé z 
DPS“ jsou vyjmenovaní a 
představení tři poslanci z 

EP 

Ataka nezařazení -- -- 

GERB EPP Poslanci EP jsou členové městské 
organizace GERB 

V úvodní sekci „Za 
GERB“ jsou vyjmenovaní 

a představení poslanci v EP

 

Změny ve stranických stanovách a vztazích ve straně jsou zřejmé vzhledem k tomu, že 

všechny zkoumané politické strany mají své zástupce v Evropském parlamentu. 

                                                 
148 S&D - Pokroková aliance socialistů a demokratů 
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Politická strana Ataka se opět výzkumu nemohla účastnit, jelikož na svých 

internetových stranách nezveřejňuje své stanovy, ani o svých poslancích v EP se 

nezmiňuje. Ze stanov zkoumaných politických stran vyplývá, že pouze SDS a DPS 

zahrnují poslance do svých rozhodovacích orgánů. Pozice jejich poslanců je tudíž 

vnímána výrazněji a vazby mezi národní a evropskou scénou jsou silnější. Naopak BSP 

je zastánce přísné stranické disciplíny, která evropskou dimenzi příliš nezohledňuje. 

V tomto případě se proces evropeizace nejsilněji projevil u SDS a DPS. 

3.3. Rámec stranické soutěže 

Do rámce stranické soutěže jsou zahrnovány postoje politických stran k evropské 

integraci, a jejich vliv na pozici strany ve stranickém systému. K identifikování postojů 

politických stran je možné dospět profilací strany ve stranickém systému. Důležitými 

zkoumanými prvky jsou vnitřní a vnější projevy strany (v časovém horizontu delší než 

jedny volby). Vnějším projevem se rozumí chování strany jako opozičního či vládního 

subjektu, vnitřním projevem se chápe analýza stranických programů.  

Pojímání evropeizace podle Petera Maira se jeví v tomto případě jako vhodný nástroj 

zkoumání. Jeho teorie dělí stranický systém na formát (počet politických stran v 

systému) a mechanismus (změna vztahů mezi stranami). Jelikož žádná strana v systému 

nepostavila svoji existenci pouze na postoji k evropské integraci, nelze hovořit o změně 

ve formátu systému. Zajímavější se jeví mechanismus stranického systému, ve kterém 

štěpící osa proevropská – protievropská doplňuje ostatní linie, např. osu demokratickou 

– nacionalistickou. Pokud dojde tedy k posunu jedné z nich, korespondující evropská 

linie také změní svoji pozici. 

Jelikož se v bulharském stranickém systému vyskytuje antievropská strana, pro ujasnění 

této oblasti poslouží typologie vybraných dvojic autorů: Taggart a Sczcerbiak, Conti a 

Verzichelli, které se zabývaly (a navazovaly na sebe) euroskepticismem. Typologie 

Taggarta a Sczcerbiaka dělí euroskepticismus na tvrdý a měkký typ (viz Úvod). Hlavní 

rozdíl spočívá ve skutečnosti, zda strana odmítá evropský projekt celkově, nebo pouze 

jeho současnou podobu. 

Silný euroskepticismus se týká ve stranickém systému pouze politické strany Ataky. 

Přestože tato strana disponuje 9,4% podporou, bulharská veřejnost není považována za 

euroskeptickou. Tato úvaha je odvozena od charakteru veřejné debaty a veřejného 
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vystupování. Příčinou relativně častých demonstrací není nespokojenost občanů s EU a 

jejími politikami (viz výsledky Eurobarometru – kapitola 2.1.), rozšiřováním či 

jednáním vůči Bulharsku, ale protest proti praktikám bulharské vlády. Voliči Ataky volí 

tedy tuto stranu nikoli z důvodu jejího negativního postoje k EU, ale především pro její 

protestní charakter v domácí politice.  

Přesto antievropský postoj strany nelze ignorovat, jelikož tvoří doplněk protestního 

charakteru strany. Z této perspektivy lze vysvětlit příčinu vzniku tohoto subjektu 

v období přistupování do Evropské unie jako selhaní politických elit při obhajobě 

národních zájmů. Bulharská vláda nebyla schopná zabránit zavření jaderné elektrárny 

Kozloduj či vyjednat lepší pracovní podmínky pro bulharské občany. Nedůsledné 

počínání vlády v nedodržení termínů a podmínek a následné zavedení Mechanismu pro 

spolupráci a ověřování pokroku ze strany EU vytvořily živnou půdu pro etablování 

protestní strany. 

Politická strana, která by byla považována za částečný euroskeptický subjekt či by 

patřila do mírně euroskeptické skupiny, se v systému nevyskytuje. V Evropě bývají do 

této skupiny přiřazovány pravicové politické strany. Bulharská pravice reprezentovaná 

SDS a GERB se projevuje velmi proevropsky jak z programového hlediska strany, tak 

v interakci se zástupci EU a přijímaní evropských politik. Zůstává otázkou, zda se po 

upevnění pozic Bulharska v EU neposune jedna ze stran směrem k euroskepticismu. 

Blíže by k tomuto postoji měla mít SDS, jelikož se jedná o opoziční stranu. Zároveň 

však v současném stranickém systému hraje SDS marginální roli, což ji nestaví do role 

plnohodnotné opozice.  

Na teorii Taggarta a Sczcerbiaka navazuje Contiho a Verzichelliho dělení stran, které 

patří mezi základní typologie evropeizace (viz kapitola Úvod). Každá politická strana 

musí v současnosti zastávat stanovisko k evropské integraci, přičemž tento vztah 

automaticky neznamená, že stranický systém podléhá evropeizaci. Významný postoj 

strany, ať pozitivní či negativní, se chápe jako projev evropeizace, za kterou je také 

považován názorový posun strany v přístupu k EU.  
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Tabulka č. 8: Euroskeptické postoje politických stran ve vztahu k EU dle Contiho a 

Verzichelliho typologie v časové ose: před a po vstupu Bulharska do EU 

Typy  Před vstupem 
Bulharska do EU 

Po vstupu Bulharska 
do EU 

Tvrdý euroskepticismus Ataka Ataka 

Měkký euroskepticismus 0 0 

Neutrální postoj 0 0 

Funkční europeanismus SDS, BSP, DPS SDS, BSP, DPS 
GERB, 

Identitární europeanismus 0 0 

 

Z výsledků tabulky vyplývá, že žádná ze stran neučinila zásadní názorový posun na 

evropskou integraci během posledních čtyř let. Absenci změny lze vysvětlit krátkým 

členstvím Bulharska v EU a neschopností stran svůj postoj k evropským otázkám 

vyvíjet. Neochota stran výrazněji se zabývat evropským tématem je dána neatraktivností 

tématu pro voliče, kteří jsou pro stranu nejdůležitější. Z tohoto důvodu se 

v předvolebních kampaních (včetně pro volby do EP) strany zabývají domácími 

problémy – nejčastěji výší důchodů a cenou potravin, což je téma, které trápí voliče.  

Všechny relevantní politické strany (vyjma Ataky) se shodnou na prospěšnosti evropské 

integrace. Před připojením k EU strany dlouhodobě podporovaly evropskou integraci, 

aniž by vyjádřily jakoukoli (věcnou) kritiku či požadavek na EU. Období nejsilnější 

podpory, hraničící se ztotožněním projektu EU, nastalo těsně před vstupem. Přesto jsou 

strany zařazeny do jednoho typu, tzv. funkčního euroskepticismu, lišícího se v míře 

podpory evropského projektu a v politických oblastech integrace, které strana preferuje.  

DPS se ve svém programovém prohlášení zavazuje k podpoře euroatlantických struktur, 

které „zaručují potlačení politické, etnické a náboženské nesnášenlivosti, jež je 

neslučitelná s hodnotovým systém EU a NATO“ .149 DPS zdůrazňuje roli EU jako 

ochranitele práv a svobod menšin. Hnutí si je této možnosti vědomo a především 

v současné době, která je charakteristická přílivem anti-imigračních nálad, ji oceňuje. 

Strana DPS na druhou stranu působí na EU jako politický subjekt, který zastupuje a 

chrání národnostní menšiny, potažmo demokracii v Bulharsku. Touto skutečností DPS 

                                                 
149 http://dps.bg/about/porgram-declaration.aspx (12.12.2010) 
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nabývá díky evropské integraci na významu. Dle Contiho typologie DPS také spadá do 

funkčního europeanismu. Identitární typ by připadal v úvahu, pakliže by se strana zcela 

ztotožnila s projektem EU a ignorovala národní zájmy, k čemuž nedochází.  

Tržní hospodářství a liberalizace jsou hesla, na kterých SDS staví svůj proevropský 

přístup. Z tohoto hlediska EU jako zóna volného obchodu naplňuje hlavní myšlenky 

stranického programu. I SDS lze zařadit do funkčního europeanismu, přestože 

v poslední době za předsedy Martina Dimitrova se strana nebojí vystoupit s kritikou. 

V tomto případě nastává malý posun, který sice není v typologii viditelný, ale přesto 

existuje. Ve srovnání s podobou SDS před vstupem do EU získává strana euroskeptický 

nádech v podobě kritických připomínek. Jelikož je míra kritičnosti strany velmi malá, 

SDS je stále zařazena do funkčního europeanismu. 

Před vstupem do EU patřily mezi priority BSP začlenění země do evropských struktur, 

zlepšení systému soudnictví, zvýšení zaměstnanosti v souladu s Lisabonskou strategií, 

podpora podnikání, boj s korupcí apod. Na tyto nedostatky upozorňovala především 

Evropská unie, která varovala již během předvstupních jednání, že pokud Bulharsko 

neučiní zásadní reformy, bude datum jeho vstupu do EU posunuto. Kopírování 

požadavků Unie do priorit BSP a současně podpora federalizace Evropy zařazuje 

v Contiho typologii stranu do identitárního europeanismu. Identitární, neboli 

ztotožňující, europeanismus je postaven na principiální podpoře evropské integrace, na 

vytvoření federativní Evropy a prohloubení integrace jakožto hlavní cíl strany. S částí 

definice se však postoj BSP neshoduje. BSP ve svém programu zohledňuje i národní 

zájmy, tudíž za cíl strany nelze považovat přesun kompetencí na nadnárodní rovinu. 

Z aktuálního programu a chování politických elit je patrné, že strana svůj postoj 

nezměnila. 

Za zástupce tvrdého euroskepticismu je v Contiho typologii považována strana Ataka. 

Strana se současnou podobou evropského projektu nesouhlasí a zároveň nenabízí 

konstruktivní kritiku s řešením. V tomto případě se jedná tedy o principiální opozici 

k EU. Přestože má strana dva své zástupce v Evropském parlamentu, jejich chování a 

rétorika vůči EU se nezmírňuje. Tato skutečnost je dána jejich izolovaností, jelikož 

žádná z demokratických stran v EP nechce s krajní pravicí spolupracovat. 
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Zařazení všech demokratických stran do funkčního europeanismu vypovídá o stranické 

shodě ohledně evropské integrace. Tato shoda je postavena na spojení témat „národa“, 

resp. „národního zájmu“ a současné podoby a směřování EU. Oba tyto jevy 

nepředstavují rozpor v bulharském stranickém systému, resp. v bulharské společnosti, 

ale vhodnou kombinaci. 

3.4. Vztahy mezi politickou stranou a vládou 

V průběhu přistupování do EU, ale i v době členství, se klíčovým aktérem stává vláda, 

skrz níž se odehrává velké množství interakcí mezi státem a organizací, mezi národní 

scénou a nadnárodním polem. V rámci tohoto procesu často nastává rozpor mezi 

stanoviskem vlády a nařízením EU. Vláda musí čelit dvojímu tlaku: ze strany 

politických stran, které se snaží plnit své programové priority a ze strany institucí EU, 

které mají vůči vládě požadavky.150 Pro opoziční strany se vytváří prostor, ve kterém 

mají možnost ostře kritizovat vládu, aniž by nesly odpovědnost či nabízely řešení střetu 

národních zájmů s evropskými pravidly. 

Ve sledovaném období, tedy od druhé poloviny 90. let, kdy se navázaly institucionální 

vztahy s EU, zastávaly všechny vlády, respektive vládní koalice, proevropský postoj. 

Jinými slovy řečeno, žádná bulharská strana s euroskeptickým programem se zatím 

nepodílela na vytvoření vlády, a tudíž není možné provést analýzu vnitrostranických 

změn způsobené jejím působením ve vládě. 

V otázce komplikovaného působení Bulharska v EU (zahrnuto i předvstupní období) 

není zřejmé napětí uvnitř stran ani mezi stranami ve vládní koalici. Tento fakt je dán 

kombinací dvou jevů: doposud všechny vládní strany plně podporují evropskou 

integraci a zároveň jejich postoj k EU je definován velmi vágně. V průběhu čtyřletého 

členství Bulharska působily ve vládě následující strany: BSP, DPS, NDSV a GERB. 

První vláda složená z BSP, DPS a NDSV vyjednávala vstup do EU a musela čelit mírné 

opozici slabé SDS. Přestože požadavky EU se často dostaly do rozporu se stranickými 

prioritami, uvnitř vládních stran nehrozil rozkol, jelikož zásadní prioritou všech stran 

byl jednoznačný vstup do EU. Druhá vláda reprezentovaná GERB se zaměřila na kritiku 

BSP a DPS za způsobení domácích problémů a následné problematické členství v EU. 

                                                 
150 V případě kandidátských zemí se jednalo o stanovené předvstupní podmínky. 
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Ani v případě GERB nenastává vnitrostranický rozkol, a to kvůli nekompromisnímu 

vedení strany. 

Největší změnou by měly projít strany opozičního a extrémního charakteru. U krajní 

pravice není možné kvůli svému krátkému působení ve stranickém systému zcela 

definovat posun, jak ve smyslu názorového uvnitř strany, tak co se týče vztahu s vládou. 

Přestože nedošlo k posunu postoje, je zajímavé na bulharském případě sledovat 

spolupráci stran Ataky a GERB. Jejich program je odlišný v mnoha ohledech; jak 

z hlediska věcnosti, tak politického názoru. Společným bodem se stává pouze boj proti 

korupci a organizovanému zločinu. Partnerství dvou názorově zcela odlišných 

politických stran lze vysvětlit jejich populistickým přístupem. Po posledních volbách 

vznikla menšinová vláda GERB s podporou Ataky, která musela podepsat povolební 

Memorandum. V něm se vedle neurčitých prohlášení o ekonomické stabilitě země 

zavázala také podporovat proevropskou zahraniční politiku, což je v naprostém rozporu 

s jejím programem i vystupováním. Tuto změnu však nelze považovat za posun daný 

evropeizací, ale za populistický krok strany, která si může díky svému extrémnímu 

charakteru takové chování dovolit.  

3.5. Vztahy politických stran nad rámec stranického systému 

Kontakty bulharských politických stran na evropskou síť byly navázány v době 

kandidatury Bulharska. Všechny se postupně zapojily do evropských politických stran 

dle své ideologické příslušnosti, což byl projev jejich proevropského přístupu. Po 

evropských volbách 2007 se zástupci stran včlenili do frakcí příslušné evropské strany. 

Začlenění nově demokratických stran do evropského stranického systému jim 

napomáhá v procesu demokratizace, popř. evropeizace. Kontakty v EP skrze poslance 

způsobují intenzivnější spolupráci mezi národní a evropskou rovinou a mohou mít 

dopad na programatickou a organizační strukturu. 
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Tabulka č. 9: Zařazení bulharských národních politických stran do EP – stabilita 

členství 

Politická 
strana 

Politická 
frakce v EP 

Evropská 
politická 

strana 

Počet 
poslanců 

BSP S&D151 PES 4 

SDS EPP EPP-ED 1 

DPS ALDE ELDR 3 

Ataka nezařazení nezařazení 2 

GERB EPP EPP-ED 5 

 

Vstupem nacionalistů z Bulharska a Rumunska do EU se zvýšil počet zástupců extrémní 

pravice v Evropském parlamentu. Jejich počet byl nakonec dostačující pro splnění 

podmínek na vytvoření frakce152. V roce 2007 vznikla strana Identita, tradice a 

suverenita (ITS) sdružující představitele extrémní pravice, především ze starých 

členských států. Zařazení do frakce dalo sice této skupině viditelnější podobu a větší 

legitimitu, ale uskupení zůstalo v izolaci, jelikož ostatní členové EP s ní odmítly 

v jakékoli formě spolupracovat. Toto nesourodé uskupení se rozpadlo v listopadu téhož 

roku na základě odchodu Strany Velkého Rumunska. Od té doby působí zástupci Ataky 

v EP jako nezařazení. 

Ve svých stanovách uvádí BSP své členství ve Straně evropských socialistů a 

v Socialistické internacionále. I SDS a GERB se na své členství v EPP odvolávají ve 

svých stranických dokumentech. Obě evropské politické strany, PES a EPP, mají 

největší vliv v Evropském parlamentu vzhledem k počtu svých poslanců.  

Není zřejmé, že by členství stran v evropských frakcích ovlivňovalo fungování národní 

strany. Tento nedostatečný projev evropeizace je třeba zdůvodnit tím, že bulharské 

čtyřleté členství v EU představuje příliš krátkou dobu na dostatečnou analýzu. 

                                                 
151 S&D - Pokroková aliance socialistů a demokratů 
152 Podmínky pro vytvoření frakce tvoři 20 poslanců ze šesti různých zemí. 



   

 

72

  

Závěr 
Ve své diplomové práci jsem se zabývala procesem evropeizace stranického systému 

v Bulharsku. Jelikož na formování současného bulharského stranického systému měla 

velký vliv podoba přechodu k demokracii, zohlednila jsem jeho průběh ve své práci. 

V transformačním procesu hrála BSP, postkomunistická strana, která zvítězila v prvních 

demokratických volbách do Národního shromáždění a následně upevnila svoji pozici ve 

stranickém systému, klíčovou roli. Nereformovaná vnitrostranická struktura BSP 

předurčila transformační proces k nedokonalému průběhu. Ten se umocnil v 90. letech 

častým střídáním vlád levicového a pravicového charakteru, které udávaly nejasný směr 

v domácí politice. Za hlavní problém lze považovat nedostatečné úsilí politiků učinit 

zlomové kroky v tranzici, které by nasměřovaly zemi k plně konsolidované demokracii. 

Nedostatky během transformace se projevily v ekonomické zaostalosti země, nízké 

politické kultuře, pasivní občanské společnosti, korupci apod. Tento nestabilní model 

společnosti připravil živnou půdu pro etablování populistických stran ve stranickém 

systému. Pokud mělo Bulharsko zájem stát se členem Evropské unie, muselo tyto 

problémy vyřešit. EU v tomto procesu hrála roli pomocníka, ale zároveň dozorce, který 

se stavěl k přijetí slabšího člena opatrně. 

Po uvedení do problematiky bulharského stranického systému se práce zaměřuje na 

proces evropeizace aplikovaný na stranický systém, resp. na politické strany 

v Bulharsku. Za hypotézu jsem zvolila výpověď, že státy, které se zapojily do Evropské 

unie, evropeizují svůj stranický systém. Jako východisko pro ověřování své hypotézy 

jsem si zvolila Ladrechovu typologii, která představuje analyzování politických stran 

z pěti hledisek. 

První hledisko se týkalo analýzy národních programových dokumentů stran. Z ní 

vyplynulo, že všechny relevantní politické strany se evropskému tématu věnují. 

Evropská problematika se objevuje i v programech určených k národním volbám. 

Pravicové politické strany, SDS a GERB, se věnují z větší míry tomuto tématu, ačkoli 

levice na veřejnosti vystupuje více proevropsky. Strany, které mají potenciál se stát 

vládní stranou, se v současnosti shodnou na většině dílčích témat souvisejících 

s evropskou integrací. Tento jev umožňuje zachování kontinuity v bulharské zahraniční 

politice. 
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Obecně platí, že bulharské strany umísťují evropskou tématiku na konec svých 

programů, čímž jí přisuzují menší důležitost. Ta se v reálných kampaních stran 

projevuje minimální pozorností věnovanou evropským tématům. Nižší relevance ze 

strany politických subjektů souvisí s nezájmem bulharských občanů o témata spojená 

s EU. Tato skutečnost je způsobena několika příčinami: za prvé nezvyklostí evropského 

prvku ve volbách, což je vysvětlováno krátkým působením Bulharska v EU; za druhé 

neinformovaností občanů, kteří chápou evropskou politiku jako komplikovaný, 

vzdálený proces; a za třetí selhání politických elit, které svým populistickým 

vystupováním o „evropské prosperitě pro všechny“ dovedli občany k politické apatii. 

Druhý bod Ladrechovy teorie se týkal analýzy organizačních stanov stran. Po vstupu 

Bulharska do EU byly strany nuceny upravit své stanovy a zařadit evropské poslance do 

svých struktur. Dle výzkumu všechny bulharské národní strany dávají evropské politice 

prostor ve svých organizačních stanovách. Strany, které umístily evropské poslance do 

svých rozhodovacích orgánů, více zohledňují evropskou rovinu. V tomto případě se 

proces evropeizace nejsilněji projevil u SDS a DPS, zatímco BSP z výzkumu vyšla jako 

strana s přísnou stranickou disciplínou. 

Změna ve stranické soutěži představuje třetí zkoumanou oblast. V posledních šesti 

letech se v bulharském stranickém systému etablovaly dvě významné politické strany: 

GERB a Ataka. Ačkoli se obě silně profilují vůči EU, nelze vznik těchto stran 

považovat za změnu rámce stranické soutěže, jelikož žádná z nich nepostavila svoji 

existenci pouze na postoji k evropské integraci. Štěpící osa proevropská - protievropská 

je pouze doprovodnou záležitostí k základní linii, které podléhá. Pokud nastane situace, 

ve které se strana posune na základní ose, změní automaticky svojí pozici na ose 

evropské problematiky.  

V rámci této kapitoly byly uplatněny euroskeptické teorie, které byly využity pro bližší 

definování politických stran. Z typologie Contiho a Verzichelliho vyšlo zařazení všech 

demokratických politických stran do funkčního europeanismu, pro které stačí splnění 

dvou obecných podmínek: první z nich představuje pozitivní vztah k evropské integraci 

a druhý z nich je skutečnost, že strany neopomíjejí národní zájmy. Přestože je možné 

mezi stranami najít rozdíl v přístupu k evropské integraci, z typologie není tato odlišnost 

zřejmá, jelikož obsah definující zařazení je široký. 
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Specifičnost bulharského stranického systému je zřejmá existencí nacionalistické strany 

Ataky. Přestože tento silně euroskeptický subjekt získal v posledních volbách do 

Národního shromáždění 9,4% hlasů, bulharská veřejnost není považována za 

euroskeptickou. Tato úvaha vychází z veřejné debaty a výsledků Eurobarometru, kde 

61% bulharských občanů projevuje důvěru vůči EU. Příčinou demonstrací není 

nespokojenost občanů s EU, potažmo s jejími politikami, ale proti jednání bulharské 

vlády. Voliči Ataky stranu volí nikoli z důvodu jejího negativního postoje k EU, ale pro 

její protestní charakter v národní politice. 

Strana je z dlouhodobého hlediska ve svých názorech konzistentní. Přesto se 

předpokládá ze zkušeností ze západní Evropy, že pokud strana bude aspirovat na 

zapojení do vládních struktur, svoji protievropskou rétoriku zmírní. V Bulharsku je 

možné tento jev pozorovat po posledních volbách do Národního shromáždění. 

Z výsledků voleb se ustanovila menšinová vláda GERB s podporou Ataky. Tato 

spolupráce byla oficiálně zastřešena Memorandem, ve kterém se Ataka zavázala 

podporovat proevropskou zahraniční politiku GERB, přestože to je v naprostém rozporu 

s jejím programem i vystupováním. Tuto změnu však není možné považovat za posun 

způsobený evropeizací, ale za populistický projev strany. 

Parlamentní politická strana spadající do měkkého euroskepticismu se v systému 

nevyskytuje. Obecně v Evropě jsou do této skupiny řazeny pravicové politické strany. 

Bulharská pravice zastává proevropský postoj z hlediska programu stran i přijímání 

evropských politik. Je otázkou, zda se po upevnění pozic Bulharska v EU pravicové 

strany neposunou směrem k euroskepticismu. Teoreticky se potenciálním zástupcem 

jeví SDS, jelikož se jedná o opoziční stranu. Ve skutečnosti se SDS profiluje jako 

proevropská strana, což lze vysvětlit její marginální rolí ve stranickém systému, která ji 

neumožňuje vystupovat jako plnohodnotná opozice. 

Ve vztazích mezi vládou a stranou se předpokládalo, že strany budou po vstupu do EU 

podléhat významným změnám. První změna tohoto typu se týkala posunu opozice do 

euroskeptického prostoru, druhá změna spočívala v posunu extrémních stran do 

středových pozic. V současnosti není možné vypozorovat podobné změny v bulharském 

stranickém systému, což je dáno krátkým působením v EU. K rozkolům mezi politickou 

stranou a vládou v Bulharsku nedochází, jelikož hlavním zahraničně-politickým cílem 

všech politických stran byl vstup do EU a plnění evropských požadavků. V případě 
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neslučitelnosti programu a náležitostí vyplývajících z členství v EU, strany, resp. jejich 

vůdci dávají přednost evropskému požadavku. Slovo lídra politického subjektu hraje 

nejdůležitější roli, což vypovídá o tom, že strany nerozhodují a nejednají kolektivně. 

Tato personalizace politiky zabraňuje případným rozkolům stran.  

Všechny zkoumané politické strany, s výjimkou Ataky, spolupracují v evropských 

politických stranách či frakcích. Samotná spolupráce na evropské úrovni však není dle 

Ladrecha dostatečným projevem evropeizace. Vliv členství stran v evropských frakcích 

na fungování národní strany se neprokázal z důvodu krátkého zapojení Bulharska do 

evropských struktur. V tomto případě evropeizace do této doby nenastala. 

Platnost hypotézy, zda se bulharský stranický systém evropeizoval, se z předešlých 

analýz prokázala, přestože evropeizace nenastala u každého bodu teorie. Nejvýraznější 

projev evropeizace je zřetelný v programových dokumentech stran. Ačkoli v oficiální 

rovině strany často operují s evropskými tématy, jejich reálný přístup je odlišný. 

Proevropské postoje tak zůstávají pouze v deklaratorní rovině.  

Z hlediska ideologických rodin platí v bulharském případě, že příznivci integrace se 

vyskytují na pravém i levém politickém spektru. Levicová BSP se brání ekonomickým 

aspektům integrace, především ostře vystupuje proti kapitalistické společnosti, která je 

produktem ekonomického neoliberalismu podporovaný Evropskou unií. Pravicové 

strany oceňují výhody volného trhu a k sociální dimenzi evropské integrace zastávají 

neutrální postoj. Nejsilněji se s evropskou integrací ztotožňuje liberální strana 

s vysokým koaličním potenciálem DPS, která se svojí proevropskou politikou snaží 

navodit dojem, že se jedná o stranu moderního evropského formátu. 

Podstatnější zpřísnění podmínek, opožděné oznámení finálního data vstupu a zavedení 

post-vstupních mechanismů patří mezi hlavní specifika rozšíření EU o státy východního 

Balkánu. Na Bulharsko je možné nahlížet v současnosti jako na „kvazi-člena“ EU, 

jelikož nepatří do Schengenského prostoru, není členem eurozóny a stále pro něho platí 

dodržování post-vstupních mechanismů. Z tohoto důvodu výzkumná otázka, týkající se 

oslabení vlivu evropeizace v případě získání statusu členského státu, není v bulharském 

případě relevantní.  
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Summary 
Transformation process in Bulgaria had a major impact on europeanisation of party 

system. BSP, as the first elected party, played a key role in the new established 

democracy. Because of it’s communist background, and a poor reformation, it slowed 

down the democratisation of Bulgaria. 

Through 90’s, there were several elections, with a governmental leading frequently 

varying from right wing to left and vice versa. Thus, there was no clear direction in the 

national politics orientation, which didn’t help the democratisation process either. 

Insufficient effort among politicians prevented them  from applying major important 

reforms,which would boost the whole process of conversion to fully consolidated 

democracy. All of this showed itself in low political morals, economical backwardness 

of the whole country, passive civil society, corruption, etc. 

As a candidate for EU, Bulgaria had to develop effort, which would help change local 

conditions according to European requirements. The europeanisation process developed 

a pressure on local political system towards more advanced democracy. As a base for a 

validation of this hypothesis, I chose Ladrech typology, which analyses political parties 

in five aspects. 

Programs of all political parties mention the key European topics. Despite the public 

presentation of left-side oriented parties, which declare  pro-European approach, 

European issues are more frequent in programs of right-wing oriented parties, namely 

SDS and GERB. This helps the europeanisation process, because it ensures it’s 

continuity apart from local political conditions (even Ataka, as a last governmental 

party lately declared support for European issues). All of the parties mention European 

topics in endings of their programs, which is caused by lack of interest in EU affairs 

among citizens. This can be explained as a result of short functioning of Bulgaria as a 

member state. 

The organisational structure of parties takes into account European politics, namely 

participation of it’s members in EP and European parties fractions. The party 

competition didn’t change very much. Even though there are parties like GERB or 

Ataka, their origin is not based on pro- or anti-European approach. 
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The nationalist party Ataka is a case specific to the Bulgarian situation. The partly is 

strongly anti-European but its considerable mandate in the elections is due to the voters‘ 

dissatisfaction with the political situation in Bulgaria, which Ataka criticizes, rather than 

to voters‘ anti-European preferences. Their is no political party of the soft 

Euroskepticism characteristic of European right wing parties. Right wing parties in 

Bulgaria present themselves as pro-European. 

Neither the shift of the opposition into the Euroskeptic sphere nor the shift of the 

extremist parties towards center position has taken place due to the shortness of 

Bulgaria’s membership in the EU. 

Thus the hypothesis of the europeisation of Bulgarian political parties has been 

confirmed in the analysis, despite the fact that not every point of europeisation has been 

fulfilled. Europeisation finds supporters on both ends of the political spectrum; the 

strongest supporter among the political parties is the liberal DPS. 

The issue of a possible weakening of europeisation in the case of acquiring membership 

status in the EU does not apply to the Bulgarian situation because due to the restrictions 

on the Balkan states‘ membership Bulgaria is to be considered a quasi-member of the 

EU. 
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