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Executiv
Alegerile de la Sofia ne indică numai o înfrângere de etapă a celor două partide tradiționale,
conservatorii de la GERB și Partidul Socialist. Cu un scor electoral mult diminuat față de 2017,
falimentate moral și contestate puternic în stradă, cele două partide reușesc însă să obțină
cumulat peste 40% dintre voturi. GERB, partidul premierului Boyko Borisov, ce a dominat scena
politică în ultima decadă, a generat în 2020 cele mai ample mișcări de protest de la Sofia. GERB
câștigă alegerile cu 25.8%, însă înregistrează o scădere abruptă față de alegerile precedente și se
află în imposibilitatea de a crea un guvern în jurul său. Socialiștii, de cealaltă parte, au pierdut
aproape jumătate din voturi, cumulând doar 14.8%, fiind devansați de partidul populist al
showmanului Slavi Trifonov.
Cel din urmă este marele câștigător al alegerilor și un personaj din ce în ce mai popular la Sofia.
Partidul său, Există un astfel de popor, populist, antisistem, adept al democrației directe și
referendumurilor, a performat foarte bine în rândul electoratului tânăr și în diaspora bulgară.
Carismatic și bun comunicator, Slavi Trifonov a refuzat să participe la orice dezbatere televizată,
iar întreaga sa campanie s-a concentrat în jurul rețelelor sociale și canalului propriu de televiziune.
Bulgaria a protestat în stradă peste 100 de zile în 2020. Și, similar cu ce s-a întâmplat în România
ultimilor ani, lupta anticorupție și statul de drept au fost în centrul manifestațiilor. Nemulțumirea
bulgarilor față de promisiunile neonorate ale coaliției din jurul GERB și votul de blam împotriva
celor două partide tradiționale nu a fost însă canalizat de un singur partid, iar în actualul Parlament
de la Sofia acced șase partide, din care trei sunt noi sau nu au mai avut deputați în legislatura
precedentă. Ceea ce le unește pare refuzul de a colabora cu GERB.
Lipsesc din noul legislativ partidele de extremă dreaptă, parte a coaliției guvernamentale a lui
Boyko Borisov. Certurile interne și numeroasele partide cu care au candidat au dus la
fragmentarea votului de extremă dreaptă, de aproape 15% în 2017, iar singurul partid ce s-a
apropiat de pragul electoral de 4% a fost IMRO.
La Sofia nu s-a discutat însă aproape deloc de discursul extremist, homofob și apelurile la
intoleranță religioasă promovat de partidele extremiste și nu numai. Poziționarea partidelor
bulgare împotriva Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor și a violenței domestice nu pare să fi fost un episod singular. Puține voci, parte
ale partidului minorității turce și coaliției Bulgaria Democrată, au denunțat mesajele promovate
de extrema dreaptă, iar partidele mari, inclusiv GERB, ce a guvernat cu o coaliție de extremă
dreaptă, a pus dezbaterea privind drepturile omului undeva la „și altele”. Socialiștii s-au opus și ei
puternic Convenției, îmbrățișând și ei un discurs extremist.
Sunt puține șanse ca în perioada următoare negocierile dintre partide să ducă la un guvern și o
majoritate stabilă în Parlament. Boyko Borisov, cel care va avea mandatul de a forma guvernul, a
propus deja un guvern de uniune națională sau tehnocrat, conștient de lipsa unor susținători în
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Parlament. Eșecul său ar da șansa lui Slavi Trifonov de a forma un guvern în jurul partidului său,
deși este neclar dacă aceasta este și dorința sa. Fără GERB și Socialiștii, un guvern susținut de
celelalte 4 partide ar avea doar 1 mandat peste limita de 50%+1. Media și experții de la Sofia dau
cele mai mare șanse unor alegeri noi în perioada următoare, fie generate de un guvern de tranziție,
fie prin eșecul complet al negocierilor. Iar în toamnă urmează și alegeri prezidențiale.

I. Mesajele din timpul campaniei electorale: lupta împotriva corupției,
gestionarea pandemiei și votul în diaspora
Campania electorală a început oficial pe 5 martie 2021, însă o listă lungă de evenimente și
scandaluri de corupție, dublate de criza COVID-19, au determinat poziționarea în avans a
partidelor politice și mesajele acestora de campanie.
Lupta împotriva corupției a fost laitmotivul anului 2020 care a culminat cu cele mai
extinse proteste împotriva guvernului din ultima decadă. O serie de evenimente de la începutul
verii, care arătau corupția principalilor actori politici, au determinat zeci de mii de bulgari din Sofia
și alte mari orașe din Bulgaria să iasă în stradă și să protesteze pentru mai mult de trei luni
împotriva guvernului lui Boyko Borisov. CRPE a detaliat pe larg evenimentele în cadrul raportului
Cu masca în stradă: Bulgaria protestează de peste 100 de zile împotriva corupției. Printre
revendicările protestatarilor se număra și demisia guvernului (care nu a fost votată în Parlamentul
majoritar favorabil GERB) și a procurorului Ivan Geshev.

Protestele anti-corupție din vara anului 2020 au determinat zeci de mii de bulgari să iasă în stradă.
Sursă imagine: Al Jazeera

Evenimentele din 2020, inclusiv lupta împotriva corupției și establishment-ului politic, și-au găsit
ecou și în mesajele electorale ale partidelor. Vorbim, în special, despre partidele active în cadrul
protestelor sau a celor nou-formate: de la Bulgaria Democrată a lui Hristo Ivanov care a dezvăluit
că porțiuni de plajă aflate in proprietate publică erau utilizate doar de politicianul Ahmed Dogan
și erau sub supravegherea pazei de stat; la partidul Sculați-vă, Mafia afară format în urma
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protestelor, dar și partidul populist al showman-ului Slavi Trifonov. Ceea ce unește cel mai mult
aceste partide este faptul că refuză orice formă de colaborare sau asociere cu partidele
tradiționale, GERB inclusiv.
Pandemia COVID-19 a fost folosită de partide pentru a-și promova promisiunile și mesajele
electorale. Pe durata crizei, guvernul Borisov a avut o abordare inconsistentă asupra soluționării
crizei - fluctuând între măsuri restrictive și relaxări cu scopuri populiste orientate inclusiv către
sectorul turistic - sectorul cu cel mai mare profit în Bulgaria. Astfel, numărul ridicat de cazuri, o
campanie de vaccinare ineficientă, certurile privind vaccinurile și flirturile cu vaccinul Sputnik V,
dar și neîncrederea populației în măsurile de restricție ale autorităților publice, au dus la erodarea
coaliției guvernamentale, dar și a Socialiștilor. De cealaltă parte a baricadei, cu un discurs uneori
conspiraționist și anti restricții și folosind puterea rețelelor sociale, Slavi Trifonov a câștigat cel mai
probabil procente importante, având în vedere că la 1 iunie 2020 mai mult de 1 din 5 bulgari
credeau că Bill Gates a provocat pandemia de Covid-19.
Mai multe nemulțumiri în privința procesului de vot în străinătate au fost semnalate. Deși, de
această dată, numărul secțiilor de vot în străinătate a fost mai mare decât la scrutinele precedente,
acestea nu au fost suficiente pentru a deservi diaspora de 1.1 milioane de bulgari (conform Open
Society Institute Sofia). La sfârșitul anului 2020, Parlamentul a discutat despre opțiunea votului
prin corespondență, puternic susținută de comunitatea din diaspora, dar și de societatea civilă și
partidele care sprijină e-guvernarea, însă propunerea nu a trecut de votul legislativului.

II. Rezultatele alegerilor parlamentare. Eșec al partidelor tradiționale,
contestate puternic în stradă, și un succes parțial al showmanului Slavi
Trifonov

Rezultatele alegerilor parlamentare de la Sofia arată un
Parlament fragmentat, în care cele două mari partide
tradiționale, GERB-ul premierului Boyko Borisov și Partidul
Socialist, și-au văzut scorul electoral diminuat substanțial
față de alegerile din 2017. Marele câștigător al alegerilor
pare a fi partidul populist, antisistem, Există un astfel de
popor al showman-ului Slavi Trifonov, ce a acumulat mare
parte din votul de blam îndreptat împotriva acestora.
Prezența la vot a fost una ușor scăzută față de 2017, de 51%
(față de 54% în 2017), însă simțitor mai ridicată față de
alegerile recente din regiune. În România, prezența la
alegerile din Decembrie 2020 a fost de doar 33%.
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Încercăm să explicăm ce viziune au cele șase partide ce formează noul Parlament de la Sofia,
rezultatele alegerilor și la ce ne putem aștepta de la acestea.
GERB (Cetățeni pentru dezvoltarea europeană a Bulgariei), partidul ce a dominat scena politică
din Bulgaria în ultima decadă, a obținut un scor de 25.8%, mult sub așteptările liderului său, Boyko
Borisov, cu o scădere de aproape 7% față de 2017. GERB a fost puternic contestat în stradă în
ultimul an, în cele mai extinse mișcări de protest din Sofia, și arată, oare pentru a câta oară, că
reformele proeuropene nu pot fi implementate de vehicule nereformate, controlate de rețele de
corupție.
GERB este un partid pro european, membru al Partidului Popular European, iar Boyko Borisov șia făcut un titlu de glorie prin prietenia sa cu liderii europeni și occidentali. Au stârnit deseori
amuzamentul publicului larg imaginile în care se îmbrățișează cu aceștia, însă aceasta a fost
imaginea vândută la Sofia: Boyko Borisov este un pro european și pro american și are o relație
personală cu aceștia, iar parcursul european al Bulgariei depinde de asta. Cel din urmă nu și-a
ascuns însă „prietenia” nici cu dictatorul turc, Erdogan, explicând că în timpul crizei refugiaților,
doar prietenia sa cu acesta nu a lăsat Bulgaria să devină o rută a refugiaților către Vest.
GERB este însă, în același timp, un partid care pentru protestatarii de la Sofia reprezintă simbolul
corupției și al rețelelor oligarhice. A fost principalul partid vizat de protestele din vara anului 2020,
însă a reușit să rămână la putere oferind concesii minime mișcării de protest. Falimentul moral al
acestui partid european arată că reformele pro europene nu se pot implementa cu vehicule
compromise, cangrenate de corupție, ceea ce ar trebui să fie un semn pentru întreaga regiune.
Liderii sau reprezentanții mai multor partide politice din UE și nu numai, care fac parte din familia
politică a Partidului Popular European (PPE), în care intră și GERB, și-au declarat susținerea și
sprijinul pentru liderul Boyko Borisov pe durata campaniei electorale. În pofida protestelor anticorupție din vara 2020, mesajul europenilor și al partidelor din familia PPE se rezumă la faptul că
GERB e un partid care a asigurat o guvernare stabilă și pro-europeană pentru Bulgaria. De altfel,
această poziție se aliniază cu evenimentele din toamna 2020 în care membrii PPE, inclusiv 12
europarlamentari români, au votat împotriva rezoluției referitoare la statul de drept și drepturile
fundamentale în Bulgaria.
BSP sau Partidul Socialist Bulgar este probabil marele pierzător al alegerilor din 2021. Afectat de
luptele politice interne, cu un discurs mai degrabă retrograd, derapaje anti-europene și flirturi
constante cu Rusia, BSP-ul și-a văzut scorul electoral înjumătățit, de la 27.2% în 2017 la 14.8% în
2021. Socialiștii s-au opus vehement semnării de către Sofia a Convenției de la Istanbul privind
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Korneliya Ninova,
lidera BSP, declara recent că arestarea lui Alexei Navalny este o problemă internă a Rusiei și nu are
legătură cu drepturile omului.
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Există un astfel de popor (ITN), partidul showman-ului Slavi Trifonov, proclamat pro-european, a
obținut nu mai puțin de 17.4% dintre voturi, clasându-se pe locul 2. „One-man party”, partid
populist și antisistem, dar popular în rândul tinerilor dezamăgiți de clasa politică de la Sofia și în
diaspora bulgară, ITN a avut o campanie atipică. Slavi Trifonov a denunțat întreaga clasă politică
de la Sofia ca fiind coruptă, nu a participat la dezbateri și a comunicat aproape exclusiv prin
intermediul canalului propriu de televiziune și social media.
Carismatic, bun comunicator, preferă dialogul direct, fără intermediari, cu potențialii votanți, pe
care îi apelează mereu folosind prenumele acestora. Slavi Trifonov s-a declarat un adept al
democrației directe, a utilizării referendumurilor, e-democrației și votului online, și a denunțat
inutilitatea Parlamentului. A fost probabil singurul competitor din Bulgaria care a beneficiat din
plin de comunicarea online și rețelele social media.
Comunicând direct cu electoratul său, Slavi a reușit să ocolească în același timp întrebările
jurnaliștilor ce l-ar fi poziționat mai clar din punct de vedere ideologic. Astfel, dincolo de retorica
sa antisistem ce combină mesaje liberale cu elemente tradiționale, se știu puține despre ce ar face
Slavi Trifonov, dacă ar fi însărcinat cu formarea unui guvern. Inclusiv în ziua alegerilor când
majoritatea candidaților comentau rezultatele, Slavi a ales să lase doar un mesaj pe Facebook în
care anunța că se află în autoizolare ca „orice cetățean responsabil”. De altfel, mesajul său se află
în contrast puternic cu mesajele antivaccin și anti-lockdown transmise de partidul său și propria
sa televiziune înainte de alegeri.
Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (DPS), partidul minorității turce, a obținut 10% din sufragii la
alegeri, o creștere de 1% față de 2017. De orientare liberală, pro-european, care a susținut
majoritatea reformelor de la Sofia, rămâne însă un partid extrem de controversat, dominat de
rețele de corupție. Delyan Peevski, puternicul oligarh și mogul media considerat liderul de facto al
partidului, nu s-a mai regăsit pe lista înaintată de către DPS, însă rămâne o persoană extrem de
influentă, iar această mișcare sugerează că partidul a încercat să se ferească de potențialele critici
dure din partea protestatarilor pentru impunerea (din nou) a acestuia în Parlament.
Bulgaria Democrată (DB), coaliție pro-europeană, pro-reforme și care a militat deseori pentru o
mișcare anticorupție similară cu cea condusă de Laura Codruța Koveși la București (imaginea
acesteia regăsindu-se de altfel deseori la protestele de la Sofia), a obținut 9.3%. Cu un rezultat
excelent în capitala Sofia, coaliția condusă de Hristo Ivanov și Atanas Atanasov, este formată din 3
partide politice „Da, Bulgaria”, Democrații pentru o Bulgarie puternică și Verzii. Hristo Ivanov, cel
mai vizibil membru al coaliției, a fost Ministru al Justiției în al doilea cabinet Borisov de unde a
demisionat în Decembrie 2015. A format ulterior partidul „Da, Bulgaria” în 2017 cu o puternică
agendă anticorupție.
Și, în fine, ultimul partid ce intră în Parlamentul bulgar și depășește pragul electoral de 4%
este Sculați-vă, Mafia afară (Stand up, Mafia get out), coaliție formată în jurul Mayei Manolova,
fostă membră a Partidului Socialist și Ombudswoman a Bulgariei, respectiv „Poisonous Trio”, trioul controversat ce a susținut și organizat protestele din vară. Cu un scor electoral de 4.65%, coaliția
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a adunat în principal votanții dezamăgiți de Partidul Socialist.
Surprinde și lipsa din noul Parlament a partidelor de extremă dreaptă ce au susținut coaliția lui
Boyko Borisov până acum. Certurile din interiorul acestora și fragmentarea voturilor a făcut ca nici
un partid de extremă dreaptă să nu depășească pragul electoral. În 2017, Alianța Patrioților
obținea 9%, iar Volya 4.1%. În 2021, IMRO, ce a fost parte a Alianței din 2017, s-a situat sub 4%,
obținând 3.6%, ATAKA - 0.5%, iar Coaliția Patrioților din jurul Volya - 2.3%, Renașterea - 2.4%. În
același timp, dacă se vor organiza alegeri anticipate, există riscul ca aceste partide să se unească
pentru a depăși pragul electoral, ajungând astfel în parlament.

III. Drepturile omului? O dezbatere care nu a existat și ignorată de toate
partidele, mai puțin de cele extremiste
Poziționarea partidelor bulgare împotriva Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice nu a fost un episod singular.
Ascunse în spatele deciziei Curții Constituționale din 2018, care a decis că adoptarea acesteia ar fi
anticonstituțională, mișcarea a fost considerată de media de la Sofia că fiind o „favoare” făcută
guvernului Boyko Borisov care s-a arătat indecis în adoptarea acesteia. Nu doar GERB a avut o
atitudine duplicitară, dar și Partidul Socialist, celălalt mare partid bulgăresc, a avut o poziționare
violentă împotriva Convenției, pe care a catalogat-o ca un “atac la civilizația europeană”. În 2018,
doar doi membri ai partidului DPS (minoritatea turcă) s-au opus deciziei Curții Constituționale.
Discuția în jurul Convenției de la Istanbul a fost una ce a deraiat în jurul unui discurs extremist, anti
drepturile omului, similar limbajului extremei drepte ce a denunțat Convenția ca fiind un prim pas
spre legalizarea unui „al treilea sex”, introducerea așa numitei ideologii de gen sau căsătoriilor
între persoane de aceeași orientare sexuală.
Niciun partid nu a denunțat explicit aceste derapaje. O analiză a organizației BOLD (Bulgarian
Organizing for Liberal Democracy) indică o liniște aproape deplină pe subiectul drepturilor
omului și persistența unui limbaj public extrem de violent îndreptat împotriva minorităților etnice,
religioase sau sexuale, susținut de partide și organizații extremiste. Inclusiv Bulgaria Democrată,
partidul considerat reformator la Sofia, sau DPS, partidul minorității turce, s-au ferit să aibă
poziționări explicite pe subiectele considerate tabu, cel mai probabil și din rațiuni pur electorale.
De cealaltă parte, partidele extremiste și IMRO, cel mai aproape de depășirea pragului electoral,
nu s-au ferit deloc, iar discursul lor a abundat în mesaje xenofobe, apeluri la intoleranță religioasă
sau mesaje homofobe. Mesaje pe care inclusiv unele facțiuni importante din partidele mainstream
le acceptă și nu le denunță. Despre protestele de la Sofia, IMRO le-a declarat ca fiind organizate de
organizații soroșiste și care au, de fapt, ca scop legalizarea căsătoriilor gay și ideologiei de gen.
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IV. Fragmentarea opoziției
În ciuda faptului că GERB și Socialiștii au pierdut o parte semnificativă din electorat în urma
scandalurilor de corupție, promisiunilor neonorate și scăderea abruptă a încrederii bulgarilor în
cele două partide tradiționale, forțele de opoziție nu au reușit să se consolideze în jurul unei alianțe
anticorupție. Voturile au fost împărțite între partidul lui Slavi Trifonov, partidul de centru-dreapta
Bulgaria Democrată și partidul de centru-stânga Sculați-vă, Mafia afară. Împreună, cele
trei partide dețin 92 de mandate parlamentare față de cele 121 necesare pentru formarea unui
guvern.
Partidele de opoziție au negat încă din campania electorală orice formă de cooperare cu partidul
lui Borisov, ceea ce indică un impas major în crearea unei coaliții de 50%+1. Cele trei noi partide ar
avea nevoie de suportul partidului DPS, al minorității turce, pentru a guverna, și atunci doar la
limită. Mai mult, rămâne neclar care este relația acestora și dacă este în interesul partidului lui
Slavi Trifonov, plasat al doilea, să intre la guvernare.

V. Ce anume a dezvăluit pandemia de COVID-19 despre scena politică din
Bulgaria?
Pandemia a scos în evidență unele elemente definitorii ale scenei politice de la Sofia. Au fost
subliniate managementul ineficient al guvernului de la Sofia care nu a reușit să coordoneze
livrarea și administrarea vaccinurilor de coronavirus. Dacă pe 6 aprilie România și-a vaccinat cu
prima doză 11% din populație, Bulgaria a reușit să administreze prima doză la doar 6% din
populație, deși Uniunea Europeană alocă vaccinuri în mod proporțional cu populația statelor
membre. Cu toate acestea, Borisov a încercat să dea impresia unui guvern competent printr-o
vizită la o companie farmaceutică în orașul Razgrad ce va produce vaccinul Pfizer. În cadrul acestei
vizite, a ținut să menționeze că opoziția nu ar fi în stare să gestioneze pandemia și campania de
vaccinare mai bine decât o face GERB.
A fost afectat nu doar ritmul general de vaccinare, ci și felul în care au fost distribuite vaccinurile.
Înainte de alegeri, guvernul a decis să vaccineze personalul însărcinat cu organizarea alegerilor și
personalul declarat esențial înaintea persoanelor de peste 65 de ani sau cu comorbidități. Când a
venit rândul populației vulnerabile, guvernul a considerat că nu există destule persoane dispuse
să se vaccineze ca să poată fi acoperite toate dozele disponibile și a decis să deschidă simultan, pe
19 februarie, vaccinarea populației vulnerabile și în vârstă cu cea a populației generale. Din această
cauză, medicii au reclamat faptul că persoanele vulnerabile au rămas fără doze disponibile, în
detrimentul populației generale și așa-zis esențiale.
Pandemia a scos în evidență (din nou) și influența rusească din Bulgaria. Nu cu mult timp înainte
de expulzarea de pe teritoriul bulgariei a doi diplomați ruși acuzați de spionaj, membri ai partidului
socialist bulgar cereau guvernului să înceapă negocieri cu Rusia pentru achiziționarea
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vaccinului Sputnik V. Cereri similare au fost formulate și de alte partide, inclusiv Republicani pentru
Bulgaria, partid format din foști membri ai GERB.

VI. Incertitudine la Sofia. Ce urmează după alegeri?
Formarea unui guvern susținut de o majoritate parlamentară stabilă pare o misiune imposibilă la
Sofia. Media și experții bulgari dau cele mai mari șanse declanșării unor noi alegeri în perioada
următoare în condițiile în care negocierile pentru formarea unui nou Guvern se pot sfârși cu un
eșec, iar în toamnă au loc alegeri prezidențiale.

Ce opțiuni sunt la Sofia și ce coaliții se pot crea?
Conform Constituției din Bulgaria, șeful statului înaintează liderului partidului ce a câștigat
alegerile parlamentare mandatul de a forma noul guvern. Acesta are la dispoziție o săptămână
pentru a înainta o propunere și o majoritate parlamentară și, în cazul în care nu reușește sau refuză
să înainteze o propunere formală, mandatul este preluat de liderul partidului aflat pe poziția
secundă. Cel care va fi chemat primul să formeze noul guvern este actualul prim-ministru, Boyko
Borisov, urmat în cazul unui eșec de Slavi Trifonov.

Opțiunea 1
Formarea unui guvern în jurul lui Boyko Borisov și GERB pare improbabilă. GERB controlează doar
75 de mandate din 240 și are nevoie de 121 de mandate pentru a forma o majoritate. Vechii aliați,
partidul extremist Alianța Patrioților, nu a depășit pragul electoral. Chiar și cu suportul DPS,
partidul minorității turce, aceștia ar mai avea nevoie de 19 voturi pentru formarea unei majorități
stabile. Karadayi, liderul DPS, a declarat însă recent că partidul său nu va susține formarea unui
Cabinet în jurul partidelor pierzătoare, fie GERB sau Socialiștii, dar ar putea susține un guvern al
noilor partide. Toate celelalte partide au declarat în campania electorală ca nu vor forma alianțe
electorale cu GERB.
Singura posibilitate teoretică rămâne un improbabil guvern de uniune națională, cu ajutorul
Socialiștilor. Sau, așa cum Boyko Borisov deja a propus în ultima săptămână, un guvern tehnocrat,
deși anunțul său a fost primit cu ostilitate de celelalte partide politice.

Opțiunea 2
În cazul unui eșec al lui Boyko Borisov de a forma guvernul, mandatul de formare a unui guvern va
fi preluat de Slavi Trifonov. Cum se va poziționa acesta și dacă va dori formarea unui guvern în jurul
său rămâne neclar. Au existat foarte puține declarații explicite ale acestuia, iar o eventuală coaliție
parlamentară ar fi extrem de fragmentată. Un guvern în jurul lui Slavi Trifonov și partidului ITN ar
necesita o coaliție a celor trei noi partide din Parlament, dar și suportul DPS. Împreună ar deține
122 voturi, cu 1 mai mult decat cele 121 voturi necesare pentru formarea guvernului.
1

Populismul mai trage un loz câștigător în Est.
Cum arată rezultatul alegerilor parlamentare din Bulgaria

Opțiunea 3
Alegeri anticipate. Eșecul negocierilor poate conduce la repetarea alegerilor sau un eventual
guvern creat cu scopul declarat de a forța alegerile anticipate, mai ales în condițiile organizării
alegerilor prezidențiale în toamnă.
Ce s-ar putea schimba în condițiile unor alegeri noi și cine ar avea de câștigat? Experții de la Sofia
consideră că principalul câștigător al unor alegeri repetate va fi partidului populist al lui Slavi
Trifonov, acesta fiind și motivul pentru care poziționarea lui în cadrul negocierilor rămâne incertă.
Eșecul de acum poate fi folosit și de cele două mari partide tradiționale să se replieze, deși ambele
sunt puternic afectate de un val masiv de contestare. Pare însă sigur că partidele extremiste ar
avea o șansă nesperată de a reveni în Parlament în condițiile în care ar candida într-o coaliție
extinsă.
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