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 اپەرلەمانی بولگاریهەڵبژاردنی خولی ەمین (٤٤)

 

 ادەکردوی: ژوری هەڵبژاردوی گۆڕانئام

 

 :بایۆگرافیای دەوڵەتی بىلگاریا

 لە باکىرەوە، وەاضىری رۆژهەاڵتی کیطىەری ئەوروپاب واڵتێکە دەکەوێتە :کۆهاری بىلگاریا
یۆًاى و  لە باضىرەوە، و باکىری هەکەدۆًیاسربیا لە رۆژئاواوە، سٌىرە لەگەڵ رۆهاًیاهاو

 .دەریای رەش ەوەیطلە رۆژهەاڵت وتىرکیا

 .: سۆفیاپایتەخت

 .: پایتەختگەورەتریي ضار

 .: بىلگاریزهاًی فەرهی

 .سیریلی : ضێىازیی ًىسیيێبو فئەل

 .ترًەتەوەی  ٪٧.٠ ،دۆم ٪٤..، تىرک ٪٨.٨، بىلگاری ٪٨..٨: رەگەزیپێکهاتەی 

 .وەاڵم بێ ٪..٤٦، ترئاییٌی  ٪٧.٩ ،ئیسالم ٪٠.٤، بێ دیي ٪٤.٩، کریستیاى ٪١٦.٦: ئایي

 .٦٤٧٨: ساڵی سەربەخۆییرۆژی 

 .چل و سێ وەدو دوسیەک هەزار وپەًجا وحەوت هلیۆى و سێ سەد ٠،٩،٦،٤.٩: داًیطتىاى ژ.

 .چىارگۆضە ێکیکیلۆهەترەر بۆ ه، ضەست و سێ کەش ٤/کن١٩: چڕی داًیطتىاى

 .: لەڤی بىلگاریدراو

 .: هیال رۆدیٌۆسرودی ًیطتیواًی

 .، کۆهاری، پەرلەهاًی: ًاوەًذیحکىهەت

 .: روهیي رادیڤسەرۆک
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 .: ئیلیاًا لۆتۆڤاجێگری سەرۆک

 .: بۆیکۆ بۆریسۆڤسەرۆکی حکىهەت

 .(پەرلەهاًی: ئەًجىهەًی ًیطتیواًی )ئەًجىهەًی بڕیارداى

 .و سێ کیلۆهەتر چىارگۆضەو ًەوەدو ًۆسەدو دە هەزار، سەد٤ کن ٦٦٧،٤٤٩.١: رووبەر

 

 :ًی بىلگاریاپەرلەها

، لە جۆری داهەزراوە ٦٨٠٤ی ضىباتی ٦٧و لە ریا ًاوەًذی بڕیارداًی واڵتەکەیەپەرلەهاًی بىلگا
ستادا ێ، لە ئًذاهاًی گۆڕاًکاری بەسەردا هاتىەپێی کات ژهارەی ئەبەو وەًذی بڕیارداًەتاک ًا

، سیستوی پێکهێٌاًی حکىهەت بە زۆریٌەی رەهای پەرلەهاًی پەسەًذ ئەًذام ٤.٧پێکهاتىە لە 
( سەرۆکی چیڤالە ئێستادا )تڤێستا کارایاً ،دەًگی پەسەًذە ٦٤٦پێىیستی بە  و دەکرێت
 .پەرلەهاًە

 
 پێکهاتەی پەرلەهاى لە ئێستادا:

  :(کىرسی )سێ پارتی سیاسی ،٦٦گروپی بەضذار لە حکىهەت 
 ئەًذام .٤( GERBپارتی ) -
 ئەًذام ٦٤( IMRO-BNMپارتی ) -
 ئەًذام ٤( NFSBپارتی ) -

 
 گروپی پطتیىاًی حکىهەت :( پارتیVolya )کىرسی  ٦٤ 
 (پێٌج پارتی سیاسی) کىرسی .٤: ئۆپۆزسیۆى 
 ئەًذام ١٤( BSPzBپارتی ) -
 ئەًذام ١٩( BSPپارتی ) -
 ئەًذام ٦( KPBپارتی ) -
 ئەًذام ،( Independentsپارتی ) -
 ئەًذام ،٤( DPSپارتی ) -
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 (گروپی جیاواز ١کىرسی ) ٦٤: سەربەخۆکاى 
 ئەًذام ،( BPLپارتی ) -
 ئەًذام ٦( ZS-ASپارتی ) -
 (BSPپارتی ) یئەًذاه ، -
 (DPSپارتی ) یئەًذاه ٦ -
 ئەًذام ١( Atakaپارتی ) -
 ئەًذام ٦( RZBپارتی ) -

 ٤٧٦٠ی ئازاری ٤١پەرلەهاى:  پێطىی هەڵبژاردًی 

 ٤٧٤٦ی ًیساًی .هەڵبژاردًی داهاتىی پەرلەهاى: 

 سۆفیا –الرگۆ  – : ئەًجىهەًی ًیطتیواًیضىێٌی کۆبىًەوە

 

 :پەرلەهاًی بىلگاریاهەڵبژاردًی 

( بەڕێىەچى، پاضاى لە هاوەی ًێىاى ٦٨٠٤کەهیي هەڵبژاردًی پەرلەهاًی بىلگاریا لە ساڵی )یە
و حىکوی سیاسەتی حیسبی قەدەغەکرا( .٦٤٩و لە سەروبەًذی کىدەتای ) (..٦٤ – .٦٤٩)

 – ،.٦٤کەسی پطتاوپص کەوتە دەست قەیصەر )بۆریسی سێیەم(، پاضاى و لەًێىاى سااڵًی )
(، لەم بىلگاریاگەلی اک حیسبی و حیسبی قائیذ بىو لەژێر ًاوی )کۆهاری هاوەی رژێوی ت (٦٤٨٤

هاوەیەدا تەًیا ئەو کاًذیذاًە بەضذاری پرۆسەی هەڵبژاردًیاى دەکرد کە لەالیەى رژێوەوە پەسەًذ 
دەسەاڵتیاى قۆرخ ەهەش لەروی کردارییەوە حیسبی ضیىعی بىلگاری و پطتیىاًەکاًی دەکراى، ئ

 هەڵبژاردًیاى ًەبى.( ژًاى هافی بەضذاری کردًی پرۆسەی ،.٦٤تا ساڵی )، کردبى

 هلیۆى دەًگذەر ١.٠٩بە بەضذاری ًسیکەی  ٤٧٤٦ی ًیساًی .ئەهڕۆ ضەهوە وا بڕیارە 
، هاوًیطتیواًیاًی بىلگاری کە ذرێتبئەًجام ەرلەهاًی بىلگاریا پخىلی ەهیي (..)هەڵبژاردًی 

لە زیٌذاًي هافی  ، ئەو کەساًەیدە ساڵ بێت هافی دەًگذاًیاى هەیەتەهەًیاى لە سەرو هەژ
 .ساڵە .ساڵە، تەهەًی پەرلەهاى  ٤٦او بۆ خۆ کاًذیذکردى ێگەپێذرر، تەهەًی دەًگذاًیاى ًیە
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 سیستوی هەڵبژاردى و ضێىازی دەًگذاى

بە لیستی ش کە (٤٧٤) سیستوێکی تێکەڵەووێىەرایەتی رێژەییەو سیستوی هەڵبژاردًی پەرلەهاى 
بەربەستی ، کەش هەڵذەبژێردرێت ٩٦ لەبەراهبەرداو بە ضێىازی تاک ،هەڵذەبژێردرێي داخراو

بەدەست  ٪.رێژەی وپەیواًییەک هەر پارتێک یاى ها ، واتا(٪.هەڵبژاردى داًراوەو بریتییە لە )
ًاگاتە پەرلەهاًی ٌەپەڕاًذ ئەگەر بەربەستەکەی تێ ،بهێٌێت دەتىاًێت بەضذاری پەرلەهاى بکات

 ٤.٧ەدەستهێٌاًی ب هاوپەیواًی کێبڕکێ دەکەى بۆ ٨پارتی سیاسی و  ٤٤، لە ئێستادا واڵتەکە
 کىرسی پەرلەهاًی.

 ئەستەهەاڕاستەی جیاواز، لیستی و ئلەم جۆرە ضێىازەی حکىهڕاًیذاو بەهۆکاری بىًی فرە 
پاش دەرچىًی بهێٌێت، بۆیە ت ببێتە براوەی رەهاو حکىهەت پێک تەًیا پارتێک بتىاًێ

بەستٌی هاوپەیواًێتی بەو ئاهاًجەی حیسبەکاى پەًادەبەًە بەر ئەًجاهەکاًی هەڵبژاردى 
 گەورەتریي هاوپەیواًێتی حکىهەت پێک بهێٌێت.

پێی دەستىر سەرۆک هاوەی هاًگێکی لەبەردەستە بۆ کۆبىًەوەی پەرلەهاى گەر لەو هاوەیەدا بە
بڕیاری کۆبىًەوەی  ، یەک لەسەر پێٌجی ئەًذاهاًی پەرلەهاى دەتىاًيتکۆبىًەوە ًەبەستێ

رۆژدا  ٠ی لە پارتی یەکەم پێىیستە لە هاوە اسپێردراور، سەرۆکی حکىهەتی پەرلەهاى بذەى
رادەسپیردرێت بە پێکهێٌاًی پێچەواًەوە لیستی دووەم پێکهاتەی حکىهەت بخاتەڕوو بە 

ە ئەًجام سەرۆکی واڵت یەکێک لە لیستەکاًی پەرلەهاى ٌت، گەر هیچ کام لەهاًە ًەگەضحکىهەت
هەرکاتێک پێکهاتەی حکىهەت سەرکەوتى بى ، رێت بۆ خستٌەڕوی پێکهاتەی حکىهەترادەسپێرد

 .سەرۆکی حکىهەتو  کابیٌەی ًىێێت بۆ دەًگذاى بە درێپەرلەهاى رادەسپ یسەرۆک

کۆهسیۆًی هەڵبژاردًی بىلگاریا رایگەیاًذوە ضێىازی دەًگذاًیص بە هەهاى ضێىە تێکەڵەو 
 دەًگذەر ئازادە بە ضێىازی ئەلیکترۆًی دەًگبەاڵم  ،( ئاهێری دەًگذاًی ئاهادەکردوە٤١٧٧)

بازًەی جیاوازی  (٩٦)، بىلگاریا دابەضکراوە بەسەر بذات یاخىد لەسەر کارتی دەًگذاى
ًاوەًذی دەًگذاى لە واڵتاًی دەرەوە دەکرێتەوە بۆ دەًگذاًی  (٠١) ًذاوهەڵبژارد

ئەًجام  ذااوەًذەکاًی خىێٌذًئەوەی پرۆسەی دەًگذاى لە ًیاى لە تاراوگە، لەبەرهاوًیطتیواً
 .قىتابخاًەکاى دادەخرێي ۆژی دەًگذاًذارلە  دەدرێت

 ی ترهاًێکزهیچ بە لە باًگەضەی هەڵبژاردًذا تەًیا زهاًی بىلگاری رێگەپێذراوەو 
بەکارهێٌاًی هەر هىڵک و هاڵێکی گطتی  بۆ پڕوپاگەًذەی هەڵبژاردى، هەروەهاهێٌذرێت بەکارب

 .ەی هەڵبژاردى پێچەواًەی یاساکاًەضبۆ باًگە
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، رۆژێک ردى بۆ هیچ الیەًێکی دیاریکراوکهیذیای فەرهی واڵتەکە بەضذار ًابێت لە باًگەضە
بٌکەکاًی هەڵبژاردى لە ، دەرگای رادەگیرێتە تەواوی باًگەضە پێص ئەًجاهذاًی هەڵبژاردى ب

 دێت.ی یادەخرێت و هەڵبژاردى کۆتاىارە دی ئێ٨ی بەیاًی دەکرێتەوەو ٠ێر کاتژه

بە  ،کراوە لە ڤایرۆسی کۆرۆًاو خۆپارێسی بارودۆخی تەًذروستی هەڵبژاردًە رەچاوی  بۆ ئەم
یەک ًێىاًیاى زیاتر بێت لە  هاسک بەکاربهێٌي و هەودایذەراى دەًگهەبەستی پاراستٌیاى دەبێ 

ذەرێک ئەوەی پێٌىش بەکاردێت بۆ دەًگذاى پاش هەهى دەًگلەبەرهەروەها  ،ًیىو هەتر
 پێٌىسەکاى خاوێي دەکرێتەوە.

 

 پێشبیىی و راپرسییەکان:

( ٢/٣/٦٢٦٢ – ٦٢/٦/٦٢٦٢)ماوەی وێوان لەو واڵتە لە اپرسی ئەوجامدراوردواییه 
ئەوجامەکان بە رێژە لێرەدا ( هاوویشتماوی بەشدارییان تێدا کردوە، ٢٢٢٣ئەوجامدراوەو )

 دەخەیىەڕوو:

 .٪٦٤٨٢( GERBپارتی ) -
 ٪٦٣٨٦٨( BSPپارتی ) -
 ٪٢٦٨٢٨( DPSپارتی ) -
 ٪٣٨٣٨( OPپارتی ) -
 ٪٢٨٣٨( DBرتی )پا -
 ٪٢٨٤٨( Volyaپارتی ) -
 ٪٢٣٨٣٨( ITNپارتی ) -
 ٪٥٨٢٨( ISMVپارتی ) -
 ٪٢٨٤٨پارتەکاوی دی یا هیچ پارتێک  -

دەکرێ حیسبەکاوی دەسەاڵت شبیىی ێئەوەی پئەم راپرسییاوە ئەوجامەکاوی بە خوێىدوەوەی 
کە  (ITN)وەکو ی ێکپارتلە بەرامبەردا رێژەیەکی بەرچاوی کورسییەکاویان لەدەست دەدەن، 

پێشبیىی دەکرێ ریژەیەکی بەرچاوی ، هەوادارێکی زۆری هەیەو ە پارتە پۆپۆلیستەکان لیەکێکە 
و گۆراویبێژئەم پارتە لەسەر دەستی ، ( کورسی٣٢و بگاتە سەرووی )کورسی بباتەوە

بە واوی یەکێک لە ئەلبومە پارتەکەی پێشکەشکاری تەلەفیسیۆوی )سالڤی تریڤۆوۆڤ( دامەزراوەو 
 واوواوە٨ ییەوەووێیەکاو
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 ایبىلگار ەل بژاردىەڵه یکاًەبازً یضبىًەداب یىازێض

 

 


