
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

На долуизброените македонски организации в България по отношение на проведеното 

през февруари 2011 г. преброяване на населението 

 

         Ние, представители на македонски организации в България, събрани на 20 март 2011 г. в гр. 

Сандански, след внимателно сумиране и разглеждане на цялата налична информация по 

отношение на проведеното преброяване единодушно и без никакво колебание констатираме 

следното: 

         1. Преброяването е извършено в условия на официално отричане съществуването на 

македонско малцинство и нация, нерегистриране на македонски организации, на изкуствено 

създадени негативни стереотипи в обществото спрямо хората деклариращи македонското си 

самосъзнание; 

         2. Проведено е в атмосфера на страх, генериран чрез уволнения на служители на 

Националния статистически институт  през септември 2010 г. поради допускане на графи с 

„несъществуващи етноси” в пробното преброяване, с изказвания на министър на правителството 

против свободата на самоопределение, заплахи в локалната преса, че разпространителите на 

листовки с призив македонците свободно да се самоопределят ще бъдат дадени на 

прокуратурата, и подобни. Този страх засяга както онези, които се самоопределят като македонци, 

така и преброяващите, които е трябвало да се притесняват от съдбата на уволнените държавни 

служители, допуснали графа „Македонци” в пробното преброяване; 

         3. Отъсъства графа „Македонец” в преброителния картон, както и за останалите малцинства 

в България с изключение на турци и роми. 

         4. Липсва независим контрол както от страна на външни наблюдатели, така и от страна на 

представители на македонски организации в страната; 

         5. Липсва гаранция за неподмяна на данните; 

         6. Липсва контрол и възможности за проверка при преработването на данните; 

         7. Анонимността на преброяваните не е защитена, а е застрашена чрез включването на 

въпроси за тяхното ЕГН, три имена, адрес, месторабота и т.н.; 

         8. Непосредствено преди началото на преброяването незаконно и безпричинно е 

конфискуван бюлетин „Македонски глас”, посветен на преброяването, от страна на ДАНС, 

печатарите са задържани и разпитвани цял ден в МВР Благоевград.  До настоящия момент 

бюлетина не е върнат, нито е дадено някакво обяснение от страна на властите; 

         9. По време на преброяването е извършвана пропаганда по държавната национална 

телевизия, но и по други медии, че не съществуват македонци;  

        10. Констатирани са голям брой нарушения по време на преброяването против свободата на 

самоопределение на македонците. 1[1] 

 

         Поради всичко това, както и поради това, че правителството не отговори, нито взе предвид 

основателните  искания на македонските организации, поставени в Декларацията от септември 

2010 г., а които се състояха в следното: 

         1. Поставяне на графа „Македонец” в преброителния картон; 

         2. Официална гаранция, че свободата на самоопределение ще бъде защитена; 

         3. Възстановяване на работа на безпричинно уволнените 

-  едиднодушно от името на нашите организации решаваме и потвърждаваме своето по-ранно 

становище: 

                                                 
1[1] На база на събраната информация ще бъdе изработен специален доклад. 



 
Не приемаме и не признаваме резултатите на това преброяване 
по отношение на македонците в България, каквито и да бъдат те! 

  
гр. Сандански 20 март 2011 г. 
 
ОМО „Илинден”- ПИРИН 
Дружество на репресираните македонци в България, 
ТМО ВМРО (независима) 
Македонско християнско братство „Св. пророк Илия” 
КПД „Никола Вапцаров” 
КПД „Илинден” 
КПД „Цар Самуил” 
Сдружение „Победа – 2010”  
Вестник „Народна воля” 
Бюлетин „Македонски глас” 


