
O País  

A República da Bulgária está situada na Europa Oriental, e 
possui como capital a cidade de Sófia. Faz fronteira ao nor-
te com a Romênia, ao sul com a Grécia e a Turquia, ao leste 
com o Mar Negro e ao oeste com a Sérvia e a Macedônia. 
Sua economia se basea na indústria, já que não possui mui-
tos recursos naturais. O país possui cerca de 7,97 milhões de 
habitantes e faz parte de várias organizações internacio-
nais, dentre elas o Fundo Monetário Internacional, o Banco 
Mundial, a ONU, a OTAN e a União Europeia.  

Armas de Destruição em Massa 

A República da Bulgária possui, na cidade de Zozloduy, dois 
reatores nucleares, que são responsáveis por um terço da 
energia do país. Tais começaram a ser construídos após 
acordos feitos com a União das Repúblicas Socialistas Sovi-
éticas, em 1961 e 1966.. Em 2006, um reator foi fechado 
como condição da entrada do país na União Europeia. O 
país é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas 
Nucleares e da Convenção de Armas Biológicas. A Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA) já realizou diver-
sas visitas ao país, com o objetivo de fiscalizar as instala-
ções nucleares da República da Bulgária. Várias modifica-
ções e modernizações foram feitas, resultando, inclusive, 
na assinatura do país de protocolos adicionais relacionadas 
às salvaguardas da AIEA. Não há, portanto, indícios de de-
senvolvimento de armas de destruição em massa no terri-
tório búlgaro.  

 

 

 

 

 

 

Política Internacional 

O país permaneceu sobre influência soviética até 1990, 
quando houveram eleições. A República da Bulgária é parte 
da OTAN desde 2004 e da União Europeia desde 2007. Em 
relação à presença do grupo terrorista Estado Islâmico, o 
país possui uma localização geográfica delicada. Isso por-
que o país faz fronteira com a Turquia, que é um um cami-
nho que liga a Europa e o Oriente Médio, facilitando tanto a 
entrada e a fuga de terroristas no continente Europeu, as-
sim como uma passagem para pessoas recrutadas pelo gru-
po terroristas. Em 2014, um brasileiro foi detido na Repúbli-
ca da Bulgária, suspeito de utilizar o país para alcançar a 
Turquia e, assim, a Síria, com o objetivo de se unir ao Esta-
do Islâmico.  
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