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Преброяванията се случват едва веднъж 
на десет години. Това е една от малкото 
съществуващи възможности за нас 
македонците в България да кажем, кои 
сме, какви сме, как се самоопределяме. 
Или накратко да заявим, че ни има.

Наистина абсурдна е държавата, в 
която на хората се налага да доказват, че 
съществуват. И гротескно е обществото, 
което не приема думата на хората, когато 
те ясно заявяват какви са и какви се 

Ама немој ти да веруваш 
дека револуционерите 
работат за автономна 
Македонија, та отпосле 
да ја присоединат кон 
Бугарија? Боже чувај! Тоа 
никогаш нема да биде... 
Сите ние Македонци, ма-
кар каде и да сме, макар 
и колку и да сме учеле, 
никој нема да дозволи Ма-

чувстват.
Точно защото преброяването е 

възможност да кажем истината всички 
поклоници на лъжата в България 
изпадат в малка истерия преди и по 
време на преброяванията. Защото те се 
страхуват, страхуват се от нас, от това, 
че ни има и най-вече от възможността 
да бъдат изобличени като измамници. 
Ето защо сами, уплашени те се опитват 
да уплашат хората, да не смеят да кажат 

какви са наистина.
За щастие времето на страха отмина. 

Сега е време за промени. Ние сме 
в Европейския съюз и сега имаме 
възможността да направим България 
европейска не само външно, но и отвътре. 
Време да бъдем самите себе си. Време да 
бъдем и европейци и македонци.

Затова нека изпозлваме тази възможност. 
И да кажем истината :

 НИЕ СМЕ МАКЕДОНЦИ!

ГРАЖДАНИ на ЕС, македонци!
 
Започва ново преброяване на населението в Р 

България. То е възможност да заявим честно кои 
сме и какви се чувстваме.

За онези от нас, които се чувстват и самоопре-
делят като македонци, това е уникален шанс. Въз-
можност да заявим, че ни има, че съществуваме, 
че сме македонци! Възможност да опровергаем 
официалната лъжа, че македонски народ, нация, 
малцинство – няма.

Сега ни дават думата и всеки един от нас има 
възможност да каже истината!

Ние сме лоялни граждани, но сме и македонци.
Ние сме македонци, както бащите си, както 

дедите си. 
И не се страхуваме да заявим това. 
Защото сме в правото си. Защото това е истина. 

Защото правото на самоопределение е законово 
гарантирано. Защото зад нас стоят както Кон-
ституцията на България така и международните 
закони и договори.

 
НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА НИ КАЗВА КОИ 

СМЕ И КАКВИ СМЕ!
 В началото на ХХI век, в третото хилядолетие след 

Христа, и в Европейския съюз е смешно, жалко и 
престъпно някой друг да определя какви сме ние.

 
АКО СМЕ МАКЕДОНЦИ - ТРЯБВА ДА СЕ 

ЗАПИШЕМ КАТО ТАКИВА.
Макар, както винаги, графа „Македонец” да няма 

в преброителните картони, ние имаме законово 
гарантирано право да се самоопределим в графа 
„Други” като македонци (въпрос 10) и майчин език 
– македонски (въпрос 11).

От името на OMO “Илинден”-ПИРИН, ТМО - 
ВМРО (независима), Дружество на репреси-
раните македонци в България, Македонско 
християнско братство "Пророк свети Илия", 
Културно просветно дружество „Никола Ва-
пцаров”, КПД „Цар Самуил”, КПД „Илинден”, в. 
„Народна воля”, бюлетин „Македонски глас”.

+++
ВНИМАНИЕ! Ако не ви попитат за етническата 

ви принадлежност - сами попитайте; не давайте 
да оспорват по какъвто и да е начин вашето са-
моопределение и внимавайте преброителите да 
попълнят резултата с химикал, а не с молив. При 
някакви нарушения и проблеми обръщайте се към 
най-близката секция на ОМО „Илинден”-ПИРИН 
или на e-mail ratevski@hotmail.com

      Харта на основните права 
на Европейския съюз

Член 21. Недискриминация           
 1.   Забранена е всяка форма на дискриминация, 

основана по-специално на пол, раса, цвят на ко-
жата, етнически или социален произход, генетични 
характеристики, език, религия или убеждения, 
политически или други мнения, принадлежност 
към национално малцинство, имотно състояние, 
рождение, увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. 

Конституция на Република България
Чл. 5. (4) Международните договори, ратифицира-

ни по конституционен ред, обнародвани и влезли в 
сила за Република България, са част от вътрешното 
право на страната. Те имат предимство пред тези 
норми на вътрешното законодателство, които им 
противоречат.

Национален статистически институт
Инструкция за попълване на преброителната 

карта
Въпрос 10
Преброяваните лица сами определят етническата 

си група.
Въпрос 11
Преброяваните лица сами определят майчиния 

си език.
Преброителят отбелязва декларираният от ли-

цето отговор.

ВРЕМЕ ЗА ИСТИНА

ПРИЗИВ

Продължава на стр. 8

30 ГОДИНИ ВЕСТНИК „НАРОДНА ВОЛЯ“
ЧЕСТИТО!!!                                               ЧЕСТИТО!!!                                            ЧЕСТИТО!!!     

правата на човека е 
една от ключовите ин-
ституции на Съвета на 
Европа. Останалите 
са Европейският съд 
по правата на човека 
(ЕСПЧ), Парламентар-
ната асамблея на Съ-
вета на Европа (ПАСЕ) 
и Комитетът на мини-
стрите. При своите по-
сещения в Страсбург 
пиринци не пропуска-
ха да поискат среща с 
комисаря или неговия 
екип и такава никога 
не им бе отказвана. 
При посещението си в 
България през февру-
ари 2008 г. комисарят 
проведе такава среща 
с пиринци в София. 

На 2 и 3 ноември 2009 
г. комисарят Томас Ха-

марберг отново посети 
България и направи се-
рия срещи с представи-
тели на малцинствени 
организации. Една от 
тях бе с ОМО „Илинден”-
ПИРИН, чиито предста-
вители бяха удостоени 
с отделна самостоятел-

следните искания в до-
клада и попитал това ли 
са исканията на парти-
ята. След като получил 
утвърдителен отговор 
той заявил: аз напълно 
се съгласявам с тях.

ГОЛЯМ СЪБОР ЗА 
ЯНЕ В МЕЛНИК

СТРАСБУРГ: ПРИЗНАЙТЕ 
МАКЕДОНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съборът в спомен и 
чест на големия син на 
Македония и един от 
символите на Пиринска 

ганизатори бяха ОМО 
„ И л и н д е н ” - П И Р И Н , 
вестник „Народна воля”, 
бюлетин „Македонски 

Организаторите бяха 
приготвили богата про-
грама. Бяха поканили 
ансамбли и групи от 

Комисарят по на среща, до-
като останали-
те малцинства 
имаха обща 
такава. Преди 
срещата Ха-
марберг четеше 
доклада, под-
готвен от ОМО 
„Илинден”-ПИ-
РИН. Той пока-
зал на двамата 
делегати на ПИ-
РИН (Ботьо Ван-
гелов и Стойко 
Стойков) по-

Продължава на стр. 4

Македо-
ния - ца-
рот на 
Пиринот 
Яне Сан-
д а н с к и , 
се е пре-
в ъ р н а л 
в нещо 
като за-
п а з е н а 
м а р к а 
на маке-
донските 
о р г а н и -
зации в 
Б ъ л г а -
рия през последните 20 
години. Не че и други не 
са организирали такива 
подобни тържества. Но 
стане ли дума за събор 
през април на Рожен 
или в Мелник, всеки се 
сеща  за поклонението 
на македонците в чест 
на Яне.

И тази година на 25 
април в парка в гр. Мел-
ник пред Паметника на 
Сандански се проведе 
традиционният всема-
кедонски събор. Ор-

глас”, ТМО ВМРО (не-
зависима), Македонско 
християнско братство 
„Пророк свети Илия”, 
Дружеството на репре-
сираните македонци в 
България и Културно-
просветно дружество 
„Никола Вапцаров” – 
град Петрич. Дойдоха 
хора от целия Пирински 
дял на Македония, от 
Егегйския дял на Ма-
кедония и от Р Македо-
ния, както и от различ-
ни части на България.

в с и ч к и 
части на 
М а к е -
д о н и я , 
но не 
в с и ч к и 
м о ж а х а 
да дой-
дат. За 
това се 
погрижи-
ха бъл-
гарските 
в л а с т и . 
М а к а р 
да не 
п о с м я -

ха да забранят събора 
(от този им лош навик 
изглежда ОМО „Илин-
ден”- ПИРИН успя да 
ги отучи), те все пак не 
се стърпяха да не на-
правят нещо, с което 
да попречат, доколкото 
могат. Благодарение на 
тормоза, на който са 
подложили делегация-
та на Световния маке-
донски конгрес и на „Де-

кедонија да се присоедини кон било кој...

В ТОЗИ БРОЙ:

с. 2
Становище на ОМО 
"Илинден"-ПИРИН 
по доклада на 
Хамарберг

с. 3
Съдът се 

подиграва с 
правото

с. 4
Позиция по 
договора за 
приятелство 

между Македония 
и България

с. 5
Из дейността

с. 10
Времето работи 
за нас ...

с. 11
В България има 
малцинства

с. 13
Интервю на 

съпредседател на 
ПИРИН за "Нова 

зора"

с. 14
Интервю с 

Красимир Кънев

с. 15
Димитри Йоану 

пред "Македонски 
глас"

с. 17
Звярът на 

дискриминацията 
расте

с. 18
Позиция по повод 
проверките на 

ДАНС

с. 18
Правата на 
националните 
малцинства...

с. 20
Самоопределени-
ето - основно 

право...

с. 25
Харта за основ-
ните права на 

Европейския съюз

с. 29
Декларация в за-
щита на самооп-
ределението

И ОЩЕ МНОГО!
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"Ма ке дон с ки глас" е безплатно издание на Пирински 
македонски информационен център. Из да ва ре д ко ле гия.  
Използва авторски текстове, както и материали от 
"Народна воля" и други източници.

Въ п ро си, пре по ръ ки, ин фор ма ции из п ра щай те на e-mail 
ratevski@hotmail.com

СТАНОВИЩЕ НА ОМО 
"ИЛИНДЕН"-ПИРИН ПО 

ДОКЛАДА НА ХАМАРБЕРГ

СТРАСБУР ЈА ПРИТИСКА 
ГРЦИЈА ЗА МАЛЦИНСТВАТА

Грчките власти да се покажат почувствителни на 
разноликоста што постои во грчкото општество и да 
преземат мерки за да им се дозволи на малцинските 
групи да го изразат идентитетот за кој се определуват. 
Ова е препораката од Комесарот за човекови права на 
Советот на Европа Томас Хамарберг, по посетата на 
Грција. 

- Грција признава само едно малцинство, тоа е 
муслиманското малцинство во Западна Тракија. Дру-
ги малцинства официјално не се признати.

Затоа препорачувам ратификација на важните доку-
менти на Советот на Европа, како Рамковната конвен-

ција за заштита 
на национални-
те малцинства, 
што Грција ја 
потпиша во 
1999 година, 
изјави Хамар-
берг за “Дојче 
веле”. 
Ваквите пре-

пораки на пис-
мено ги испра-
тил до Харис 

миерот Папандреу ќе има нов позитивен пристап кон 
препораките за правата на малцинствата. 
- Очекувам спроведување на моите препораки и по-

точно одговор на министерот за правда, кои се однесу-
ваат на целосното и потполно спроведување на пресу-
дите на Судот за човекови права од Стразбур, во однос 
на правото за слободно здружување на припадниците 
на националните малцинства, како и нивното прето-
чување во домашниот правосуден систем на Грција, 
вели Хамарберг. 

Меѓу препораките на еврокомесарот е и олеснување 
на процедурите за враќање на одземените државјан-
ства на поранешните грчки државјани, меѓу кои мно-
гумина се со македонско етничко потекло - бегалци од 
граѓанската војна од Грција. 

Во писмата до грчките министри, Хамарберг се ос-
врнува и на мерките со кои грчките власти треба да 
ја подобрат ситуацијата на бегалците и имигрантите, 
Ромите, како и во однесувањето на полицијата. МИМ

Кастанидис, министер за правда, транспарентност и 
човекови права, Теодора Цакри, заменик-министер за 
внатрешни работи, задолжена за децентрализација и 
локална самоуправа и до Михалис Хризохоидис, ми-
нистер за заштита на граѓаните на Грција. 
Иако за Грција е приоритет економската криза, Ха-

марберг се надева дека новата грчка Влада на пре-

ГРЦИJА ТРЕБА ДА ГО ПРИЗНАЕ 
МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО
Необврзувачката ре-

золуција донесена од 
Постојаниот комитет на 
Советот на Европа е уште 
еден аргумент повеќе за 
состојбата со Македон-
ците во Грција со кој од 
неа експлицитно се бара 
да го признае македон-
ското малцинство, јази-
кот, да ги врати имотите 
на децата-бегалци, но и 
да дозволи формирање на 
невладини организации 
на Македонците. 

Иако Грците се труде-
ле да образложат дека не 
може да има македонско 
малцинство кога тие биле 
Македонци, а македон-
скиот јазик бил словен-
ски и поблизок до бугар-

скиот, при изгласувањето 
на одлуката било конста-
тирано дека Грците имаат 
дискриминаторски зако-
ни и дека одбиваат да ги 
вратат имотите на сите 
што не се Грци по гени. 
Останатите земји-член-
ки не им прифатиле ниту 
еден од поднесените 15 
амандмани, со кои Грци-
те сакале да си ја тргнат 
вината од себе.

Според досегашното 
искуство, речиси е сигур-
но дека Грција нема да ја 
спроведе оваа препорака, 
како и многу други одлу-
ки досега, но Македонија 
може да ја користи како 
аргумент повеќе бидејќи 
ја отсликува реалноста. 

Македонија, според екс-
пертите, секогаш може 
да се повика на овој до-
кумент.

- Точно е дека одлука-
та не е обврзувачка, но 
другите тела на Советот 
на Европа може да ја зе-
мат предвид при носење 
одлуки - вели професор 
Љубомир Фрчкоски.

Според него, ваквата 
одлука може да помогне 
во „битката на терен“, 
особено за придавката 
„македонски“, за созда-
вањето клима во полза на 
Македонија и притисок 
врз Грција.

Одлуката ја поздрави 
Здружението на децата-
бегалци од егејскиот дел 

Македонците од Егејска 
Македонија“, соопштија 
од Здружението.

Пратеникот Алексан-
дар Николовски, шеф на 
македонската делегација 
во Советот на Европа, 
вели дека Грција треба да 
постапи по резолуција-
та чиј предлагач е Борис 
Цилевич, пратеник од 
Летонија и соодветно да 
ја спроведе.

- Во меѓународното 
право нема репресивна 
сила што ги спроведува 
одлуките, туку тоа се све-
дува на преземени обвр-
ски на државите-членки. 
Се надевам дека Грција 
ќе ја реализира оваа ра-
бота што произлегува од 

нејзините обврски како 
член на Советот на Евро-
па - вели Николовски.

Оваа одлука или не-
обврзувачка резолуција 
на Постојаниот комитет, 
според процедурата, тре-
ба да оди на Министерски 
совет, каде што, според 
процените, не е спорно 
дека ќе биде прифатена. 
Но, тоа сепак не е довол-
но да се натера Грција да 
ја спроведува. Она што 
може да го прави Македо-
нија е на секоја сесија на 
Советот да бара инфор-
мација до каде е спрове-
дувањето на одлуката и 
истата да се користи во 
сите комуникации, како 
сериозен притисок.МИМ

При всички 
срещи, които 
нашата пар-
тия е имала 
с комисаря 
по правата 
на човека г-н 
Хамарберг, а 
сосбено през 
п о с л е д н а т а 
такава през 
ноември 2009 
г. , ние сме из-
лагали своите 
предложения 
за начина на 
решаване на 

ониране на говора 
на омразата и дис-
криминацията на 
етническа основа 
спрямо македон-
ците в България.

5. Властите да 
спрат да игнори-
рат македонското 
малцинство и не-
говите представи-
тели и да встъпят 
в диалог с тях за 
решаване на съ-
щ е с т в у в а щ и т е 
проблеми.

проблемите на маке-
донското малцинство в 
България. Накратко те 
се състоят в следното:

1. Признаване на ма-
кедонското малцин-
ство и прилагане на 
Рамковата конвенция 
за защита на нацио-
налните малцинства 
спрямо това малцин-
ство.

2. Да спре да се на-
рушава правото на 
сдружаване на бъл-

Томас Хамарберг
6. Да се дефинира 

понятието „единство 
на нацията” и да се 
промени член 11  на 
Конституцията, за-
браняващ партии на 
етническа основа, тъй 
като те се злоупотре-
бяват за дискримини-
ране на малцинствата 
и техните организа-
ции.

С удовлетворение 
констатираме, че всич-
ки тези наши искания 

са приети от комиса-
ря и включени в пре-
поръките към нашите 
власти. Би било добре 
правителството да се 
вслуша в тези доброна-
мерени и компетентни 
съвети, тъй като имено 
това е истинският път 
да се решат съществу-
ващите проблеми. 

Нещо повече включ-
вайки проблема с нере-
гистриране на нашата 
партия, въпреки реше-
нието на Комитета на 
министрите да затвори 
случая през декември 
2009 г., комисарят на 
дело демонстрира оно-
ва, което многократно 
са изразявали и той, и 
останалите институции 
в Съвета на Европа, 
а именно, че затваря-
нето на случая е нео-
снователно и правно 
необосновано. Това 
становище впрочем 
по-рано споделяше и 
самият Комитет на ми-
нистрите, докато поли-

тическият натиск успя 
да наложи правото на 
силата над силата на 
правото.

Не можем обаче да не 
изразим загриженост 
от пълното подценя-
ване на забележките и 
препоръките, отправе-
ни от комисаря Хамар-
берг, демонстрирано от 
българските власти в 
техните коментари към 
препоръките. Престру-
ването, че не същест-
вуват проблеми, и игно-
рирането на сериозни и 
полезни забележки са 
една от причините за 
лошия имидж на Бъл-
гария и за проблемите, 
които имаме в рамките 
на Европейския съюз. 
Подобна сляпа и аро-
гантна практика не 
бива да се толерира 
повече, защото тя само 
ще ни донесе още срам 
и нови санкции в бъде-
ще, също както се слу-
чи с докладите на ЕС.

В светлината на този 

доклад абсурдно зву-
чат безотговорните из-
казвания на различни 
български евродепута-
ти, от сорта на агенти 
на комунистическата 
ДС като Евгени Кири-
лов, които отричат съ-
ществуването на маке-
донското малцинство 
в България, не забе-
лязват нарушенията 
на правата на гражда-
ните, пред които са от-
говорни, а търсят под 
лупа такива в съседни 
дръжави, в които пра-
вата на малцинствата 
са много по-добре за-
щитени, отколкото у 
нас. Ако не са наясно 
с проблемите на мал-
цинствата в България 
и особено на македон-
ското, ние ги каним на 
среща, на която с удо-
волствие ще ги запоз-
наем.

Председателство на 
ОМО „Илинден”-

ПИРИН

гарските граждани 
с македонско само-
съзнание и да се ре-
гистрират партии и 
организации, които 
защищават техните 
интереси и права.

3. Изпълнение на 
присъдата на Евро-
пейския съд по права-
та на човека в Страс-
бург и регистрация  
на ОМО „Илинден”-
ПИРИН.

4. Спиране и санкци-

на Македонија како под-
дршка и охрабрување на 
долгогодишните актив-
ности во остварувањето 
на граѓанските права и 
слободи и укинување на 
сите дискриминаторски 
мерки од страна на грч-
ките власти против Ма-
кедонците по потекло од 
Грција.

„Силно веруваме и оче-
куваме дека Република 
Грција, како членка на 
ЕУ, во духот на европ-
ските демократски прин-
ципи, ќе ги почитува и 
доследно ќе ја спроведе 
Резолуцијата на Советот 
на Европа, со што ќе се 
елиминираат повеќеде-
цениските неправди кон 
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СЪДЪТ СЕ ПОДИГРАВА С ПРАВОТО
Българското прави-

телство в отговора 
си до Европейския 
съд по правата на чо-
века от май 2009 г. се 
кълнеше, че нямало 
да има никакви про-
блеми с регистраци-
ята на ПИРИН, ако се 
изпълнели условия-
та на закона. Същото 
официално заяви и 
българският предста-
вител в Комитета на 
министрите. Както е 
известно, това послу-
жи като повод Коми-
тетът да си затвори 
очите и да затвори 
случая ПИРИН

Междувременно тези 
клетвени твърдения 
бяха повторени през 
август 2009 г. в писмо 
на българското пра-
вителство до ЕСПЧ и 
още веднъж в писмо от 
януари т. г. Специали-
стите вдигнаха рамене 
и вежди пред тази уди-
вителна декларация и 
обещания на изпълни-
телната власт от името 
на уж независимата съ-
дебна. Та нали в 2007 
г.  оправданието на 
българските власти, че 
не са изпълнили спора-
зумението за регистра-
ция на ОМО „Илинден”-
ПИРИН, бе, че съдът 
е независим. Но явно 
различните моменти 
пораждат нужда от раз-
лични видове лъжи...

Защо припомням 
всичко това?! Защото 
на фона на тези обеща-
ния и вричания течеше 
паралелен процес на 
нарушаване на пра-
вото на сдружаване. 
Едно след друго след-
ваха откази да бъде 
регистрирана ПИРИН, 
Сдружението на репре-
сираните македонци в 
България, КПД „Нико-
ла Вапцаров” и т.н. При 
това в някои случаи ар-
гументите граничеха с 
чист фашизъм. Комите-
тът на министрите, ин-
формиран за тези слу-
чаи, реши да замижи 
пред тях. Въпреки че те 
свидетелстваха за пъл-
но разминаване между 
думи и дела – между 
обещания и практика...

Все пак, докато те-
чеше наблюдението от 
Страсбург, българските 
съдилища се опитваха 
да внимават. Предпо-
читаха да мотаят и ба-
вят вместо да вземат 
решения. Както читате-
лите се досещат, това 
се промени след края 
на наблюдението. Съв-
сем очаквано между 
другото. Делегацията 
на ПИРИН през септем-
ври 2009 г. заяви това 
в лицето на предста-
вителите на Комитета 
– падне ли наблюдени-
ето, репресията ще се 
засили, а регистрация-
та ще се затрудни. Това 
не бе голословно твър-
дение. То е подкрепено 
от десетилетна горчива 
практика. Едно от мал-
кото неща, за които 
може да се разчита в 

тази държава. Българ-
ският съд побърза да 
потвърди това мнение.

На 19 февруари 2010 
г. Благоевградският ок-
ръжен съд, председа-
телстван от Петър Узу-
нов, отказа отново да 
регистрира Дружество-
то на репресираните 
македонци в България. 
Но преди да погледнем 
присъдата, нека кажем 
няколко думи за пре-
дисторията, защото тя 
е не по-малко показа-
телна.

До тази присъда се 
стигна след дълги ме-
сеци връщания и мота-
ене от страна на съда. 
Съдията направи меж-
дувременно множе-
ство предложения за 
промени, за да може 
дружеството да бъде 
регистрирано. Те бяха 
изпълнени. Ясно е след 
това, че единственият 
възможен и нормален 
изход е регистрация. 
Съдията би плюл вър-
ху себе си, ако след 
приемането на всич-
ките му съвети друже-
ството не става за ре-
гистрация. Защото или 
той самият е луд, или 
е измамник и е подлъ-
гал хората да правят 
промени, които не им 
помагат, а им пречат да 
се регистрират. Всъщ-
ност единствената цел 
на съдията е била да 
бави делото. След при-
емането на всичките 
му искания той просто 
престанал да отговаря. 
Нито казва да, нито не. 
Нищичко. Разгневен 
от безкрайното мълча-
ние, председателят на 
дружеството Стоян Ге-
расимов внася в съда 
писмо с искане да се 
вземе решение, в про-
тивен случай самият 
съдия ще бъде даден 
под съд. След като от-
ново няма отговор, Ге-
расимов пак е в съда 
само за да разбере, че 
в схемата на размота-
ване на гражданите се 
е включила и админи-
страцията на съда, ко-
ято уж била забравила 
да предаде писмото на 
съдията. След остър 
скандал и предупреж-
дение, че ако отново 
скрие писмо, самата 
ще бъде дадена под 
съд, служителката 
този път си изпълнява 
задълженията. Резул-
татът е ... отказ. Тол-
кова за достойнството 
на българските съдии. 
Явно на този етап и при 
това ниво на демокра-
ция в България опре 
ли въпросът до регис-
трация на македонско 
дружество българският 
съдия става сляп и за 
законите, и за правда-
та, и за морала, и за 
много други задължи-
телни за тази благород-
на професия неща.

Но да разгледаме 
присъдата на съдия 
Узунов. Казахме вече, 
че тя е престъпление 
поради самия факт, че 

след изпълняване на 
всички условия, поста-
вени от съда, регис-
трацията е отказана. 
Но това е най-малкото 
престъпление на съ-
дията. Цялата присъда 
представлява една реч 
против правата на чо-
века. Присъдата, ако 
смените датата и я пре-
ведете на немски, може 
да мине и за съдебно 
решение на нацистки 
съд.

Защо изказваме тол-
кова остро съждение 
– отговорът е самата 
присъда. С какво се мо-
тивира съдът?

„Дейността на 
структурата, чиято 
регистрация се иска, 
ще засегне целостта 
на българската на-
ция”. Как? Следва обяс-
нението, базирано на 
целите и начините на 
постигането им (между 
другото те са взети от 
устав на съществуваща 
организация – явно там 
не са били проблемни).

„Начинът по който 
са формулирани, сми-
съла в който са упо-
требени и вложеното 
съдържание разкриват 
политическият им ха-
рактер, внушаващ иг-
нориране българският 
характер на опреде-
лени географски ра-
йони. Така  чл. 2, ал. 
2, т. 2 се предвиждат 
дейности, свързани с 
македонското минало 
и наследство: изнася-
не на лекции, беседи 
и доклади за минали и 
настоящи проблеми на 
„македонския народ” 
(т.4); прокламират съ-
бирането, публикува-
нето и съхраняването 
на спомени и др. Мате-
риали, свързани с „реп-
ресираните македонци 
в България”, а също и 
оказване на юридиче-
ска и друга помощ на 
дейности „репресира-
ните македонци” (вж. 
т. 13 и 14).” (Цитатите, 
които поместваме, са 
взети дословно от съ-
дебното решение. Б. 
ред.)

 Да спрем дотук и да 
погледнем написаното 
отново. Къде са тук по-
литическите цели? Кое 
е заплахата за един-
ството на нацията? 
Значи според съдята 
ако някой дори само 
„игнорира” „българския 
характер” на някой ге-
ографски район, то той 
нарушава единството 
на нацията? Но хората 
не само не са длъжни 
да се съобразяват с 
предполагаемия харак-
тер на даден регион, но 
могат и съвсем да не са 
съгласни с това и имат 
пълното право напълно 
да игнорират подобни 
твърдения. Оспорвай-
ки това право, съдът 
нагло е потъпкал сво-
бодата на мнение. И 
какво разбира под бъл-
гарски характер? Защо-
то никъде в устава на 
това дружество няма и 

намек за оспорване на 
българската държавна 
принадлежност на кой-
то и да е район в Бъл-
гария. Излиза, че съдът 
налага забрана, според 
която не само не може, 
който и да е район на 
страната да се смята 
за небългарски в ет-
нически, културен или 
друг план, но дори и 
никое дружество няма 
право да игнорира по-
добна нелепост? Но 
това също е престъ-
пление и превишаване 
правомощията на съда. 
На него пък кое му дава 
право да определя ет-
ническия характер на 
един или друг район?! 
И къде в устава на дру-
жеството видяха таки-
ва неща? Там несъм-
ненио се смята, че има 
македонско малцин-
ство и нация, но това 
не само, че не е прес-
тъпление, но е и вяр-
но, и потвърдено дори 
с български държавни 
документи като резул-
татите от преброява-
нията и е право на уч-
редителите да смятат 
така. Ако това е моти-
вирало съда, значи той 
по същество обявява 
не само македонското 
малцинство извън за-
кона, но също и всеки 
опит да се изкаже дори 
мнение в негова защи-
та. 

Като проблем е по-
сочено обстоятелство-
то, че дружеството ще 
организира лекции и 
беседи, ще събира до-
кументи и спомени, 
свързани с проблеми, 
касаещи македонския 
народ или репреси-
раните македонци в 
България. И къде тук 
е проблемът? Посо-
чената дейност е съв-
сем нормална и съдът 
няма никакво право да 
я ограничава, тъй като 
е пряко базирана върху 
свободата на мнение, 
правото за събиране и 
разпространяване на 
информация, свобода-
та на научните изслед-
вания  и т.н. А даването 
на юридическа помощ 
на репресирани маке-
донци какво наруше-
ние е? Та нали всички 
дружества на репреси-
раните се създават и с 
такава цел. Или само 
македонците нямат 
право на юридическа 
помощ? А май главният 
проблем е твърдение-
то, че има македонски 
народ със свое минало 
и настояще и че има 
македонци, и при това 
репресирани. Но тези 
неща отново са извън 
юрисдикцията на съд-
ът. Съществуването 
или не на народ или 
малцинство не са въ-
проси, по които съда 
има право да се про-
изнася. Те спадат под 
правото на самоопре-
деление и като такива 
принадлежат на наро-
да, на самите хора, на 
всеки един поотделно. 

Оспорвайки това, съд-
ът не само влиза в кон-
фликт с основните чо-
вешки права, не само 
си превищава пълно-
мощията, но и извърш-
ва дискриминация на 
етническа основа. За-
щото излиза, че заради 
това, че се самоопре-
делят като македонци и 
смятат себе си за част 
от македонски етнос, 
членовете на това дру-
жество нямат право на 
регистрация. А с тях 
и всички македонци в 
България са лишени от 
правото на сдружава-
не.

По-нататък уставът 
бил предвиждал меро-
приятия, присъщи на 
политическа партия. 
Какви са те? Посочен 
е единствено чл. 2, ал. 
2, т. 10. Ето текста: „10. 
Организира митин-
ги и демонстрации в 
рамките на закона за 
отстояване и защи-
та правата на своите 
членове и на права-
та на македонското 
малцинство в Бълга-
рия”. Кое от посочени-
те неща няма право да 
прави една организа-
ция? Да организира ми-
тинги и демонстрации 
в рамките на закона? 
Да отстоява правата 
на членовете си? Да 
отстоява правата на 
малцинство? Или няма 
право що се отнася до 
правата на македонско-
то малцинство. Каква 
храбра крачка в лоното 
на тоталитаризма пра-
ви съдия Узунов с това 
си твърдение. От утре 
всички екологични ор-
ганизации, дръзнали да 
правят митинг – напра-
во в затвора и забрана! 
Ако някой дръзне да 
се застъпи за своите 
или други права чрез 
демонстрация – съд за 
него. Правозащитници-
те – в дранголника... И 
се чудя този съдия ли е 
луд, или са луди всич-
ки онези, които всеки 
месец позволяват без-
брой демонстрации на 
безброй организации. 

Не са виновни члено-
вете на СРМ, че техни-
те цели не се харесват 
на съдията. Но те и не 
са го канили за член. 
Не са виновни и че са 
македонци. Това не е 
вина, а национална 
принадлежност. Те са 
граждани на тази дър-
жава и като такива имат 
право да създават ор-
ганизации за защита на 
своите интереси, дори 

и на хора като Узунов 
това да не им отърва. 
За такива като съдията 
да цитираме части от 
закона:

Чл. 2. (1) Юридиче-
ските лица с несто-
панска цел свободно 
определят целите 
си...

Чл. 3. (1) Юридиче-
ските лица с несто-
панска цел определят 
свободно средствата 
за постигане на тех-
ните цели.

Жалка работа. Отка-
зът да бъде регистри-
рана ПИРИН през 2007 
г. бе мотивиран между 
другото и с това, че 
целите не били подхо-
дящи за политическа 
партия, ами за друже-
ство. В присъдите през 
2006 – 2009 г. никой 
от другите 5 съдебни 
състава не видя нищо 
подобно във все същи-
те тези цели. Сега пък 
обратната хватка – це-
лите били политически. 
Нали все нещо трябва 
да се каже в оправда-
ние на тази антизакон-
на присъда.

„Не на последно мяс-
то наименованието на 
сдружението не от-
говаря на изисквани-
ята на чл. 7, ал 2 от 
ЗЮЛНЦ. Така, както е 
записано то въвежда 
в заблуждение, тъй 
като съдържа поли-
тически, етнически 
и националистически 
подтекст, вместо из-
искващия се от зако-
нодателя за организа-
ция, самоопределила 
се като сдружение с 
идеална цел за осъ-
ществяване на дей-
ност в обществена 
полза.”

Наименованието е 
„Сдружение на репре-
сираните македонци в 
България”. То обединя-
ва хора, репресирани 
по време на комунизма 
заради македонското 
си самосъзнание. По 
какъв начин името въ-
вежда в заблуждение? 
Никакъв. Но съдия-
та май смята самото 
твърдение, че има ма-
кедонци в България, 
още повече пък репре-
сирани, за въвеждане 
в заблуждение. Какво 
като е факт, потвърден 
с безброй съдебни до-
кументи? Тази истина 
е забранена в Бълга-
рия. И къде са полити-
ческият, етническият и 
националистическият 

Продължава на стр. 26
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ПОЗИЦИЯ ПО ДОГОВОРА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО 
МЕЖДУ МАКЕДОНИЯ И БЪЛГАРИЯ

По отношение предложенията за подписване на нов договор за приятелство между Р България и Р Македония
Изразявайки пълната си 

поддръжка за добросъсед-
ството между България и 
Македония и за премахване-
то на говора на омразата в 
медийното пространство, не 
можем да не изразим учуд-
ване и дори възмущение по 
отношение на някои от ас-
пектите на предлагания от 
нашето правителство нов 
договор.

Опитът да се обвърже 
българската подкрепа с не 
само безпринципни иска-
ния, но и с независещи от 
Македония обстоятелства е 
по същество подготовка за 
блокиране на нейното член-
ство по примера на Гърция 
и дори още по-безпринцип-
но. Защото македонските 
организации в България са 
дело на македонското мал-
цинство живеещо тук, а не 
на македонската държава. 
Те са създадени от гражда-
ни на Р България. Р Македо-
ния не може да забрани на 
българските граждани с ма-
кедонско самосъзнание  да 
съществуват и да се органи-
зират. И България не може. 
И не трябва! 

Да се търси от Р Македо-

ния отговорност за дейност-
та на граждани на България 
и да се заплашва тя за това 
с вето за членство в ЕС е не 
само поставяне на невъз-
можно за изпълнение усло-
вие, но и изнудване на част 
от гражданите на Р Бълга-
рия да се откажат от борба-
та си за права. Българското 
правителство би трябвало 
да е наясно, че това няма да 
накара македонците в Бъл-
гария да спрат да се борят 
за своите права, но може да 
доведе до дестабилизация 
на региона и влошаване на 
отношенията между двете 
страни.

Признаването на маке-
донското малцинство и 
даване на правата му е 
задължение на България 
съгласно условията за 
членство в ЕС, част е от 
критериите от Копенхаген. 
Вместо да се опитва да ко-
муникира с представите-
лите на това малцинство, 
с тези български гражда-
ни и данъкоплатци, по-
средством друга държава, 
правителството на Р Бъл-
гария би трябвало да се 
вслуша в препоръките на 

ЕКРН, комисаря по права-
та на човека Хамарберг и 
други европейски и между-
народни институции и да 
встъпи в диалог с предста-
вителите на македонското 
малцинство и да спре го-
вора на омраза срещу ма-
кедонците.

Непочтен е опитът за по-
реден път да се оклеветят 
македонските организации 
в България за сепаратизъм 
– досега не е известен нито 
един опит на която и да е от 
тези организации да отцепят 
каквото и да е от българска-
та държава. Обвинението за 
сепаратизъм е само оправ-
дание за дискриминацията 
срещу македонците в Бъл-
гария. 

Македонските организа-
ции в България не са преч-
ка за добросъседството, те 
могат само да му помогнат. 
И българското правителство 
би трябвало да се възползва 
от техните услуги.

Ние не сме против под-
писване на подобен дого-
вор, но с друго съдържа-
ние.

На първо място той 
трябва да включва офи-

циална декларация, че Р 
България признава маке-
донската нация, език и т.н., 
защото именно отричането 
на тези реалности е глав-
ният фактор, който трови 
добросъседските отноше-
ния. 

На второ място смятаме, 
че е наложително за ци-
ментиране на добросъсед-
ството двете страни да се 
обвържат с признаване на 
съответните малцинства 
на своя територия – Бъл-
гария на македонското, 
Македония на българско-
то - и да гарантират тех-
ните права съгласно евро-
пейските стандарти. Това 
е тяхно задължение и без 
подписването на такъв до-
говор.

Договорът трябва да 
бъде напълно реципрочен 
и по отношение на гово-
ра на омразата в медиите 
и учебниците, тъй като за 
съжаление тези негативни 
явления у нас, в Р Бълга-
рия, са силно изразени и 
драстично надминават съ-
щите в Македония.

Р България трябва да вър-
не жеста на Р Македония, 

която безрезервно подкре-
пи България при кандида-
турата й за членство в Ев-
росъюза, въпреки редица 
нерешени проблеми, а не 
да се възползва от удобния 
момент, за да изнудва един 
приятелски настроен съсед. 
Проблемите много по-лесно 
и истински могат да се ре-
шат в рамките на Европей-
ския съюз с прилагането на 
европейските конвенции и 
използване на европейските 
механизми. За да не се ока-
жем в абсурдната позиция 
на Гърция, която се проти-
вопостави на влизането на 
Македония в НАТО, защото 
се чувствала застрашена 
от малкия си съсед, когато 
именно влизането в НАТО би 
премахнало всяка опасност 
от агресия.

Добросъседството трябва 
да се изгражда на принцип-
на основа, а не от позиция 
на сила или моментно пре-
димство. Такива договори не 
са трайни и не допринасят 
за приятелството – вредят 
му.

ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ 
НА ОМО „ИЛИНДЕН”- 
ПИРИН

Кои бяха тези искания?
1. Признаване на македонското 

малцинство и даване на правата, 
предвидени в Рамковата конвен-
ция за защита на националните 
малцинства.

2. Регистрация на македонски 
партии и организации. Изпълне-
ние на присъдата на ЕСПЧ чрез 
регистрация на ОМО „Илинден”-
ПИРИН.

3. Наказване на хора и инсти-
туции, които си позволяват сло-
во на омраза срещу македонците 
в България или ги дискриминират 
по някакъв начин.

4. Властите да спрат да иг-
норират македонското малцин-
ство, а да встъпят в активен 
диалог с неговите представите-
ли.

По отношение на т. 3 комисарят 
изрази удивлението си, че някой в 
Комитета на министрите може дори 
да предлага затваряне на случая ПИ-
РИН, без да има регистрация. Това 
мнение не е изненадващо. И пред-
ставители на останалите институции 
в Съвета на Европа изказаха същото 
становище. Колко жалко, че самият 
Комитет на министрите, въпреки пър-
воначалните правилни становища в 
полза на ПИРИН, накрая се поддаде 
на политическия натиск.

Какъв бе резултатът от тези срещи? 
Първо, веднага след като се прибра 
в Страсбург, обратно на дотогаваш-
ната практика да не дава изявления 
преди да излезе официалният му до-
клад, комисарят Хамарберг направи 
официално такова по отношение на 
България и в него спомена македон-
ското малцинство. Това бе ясен знак 
към нашите власти.

След това, учудващо бързо, излезе 
и официалният му доклад – в начало-
то на февруари 2010 г. той бе публи-
куван на сайта на Съвета на Европа 
заедно с коментарите, дадени по 
него от българските власти. Да видим 

накратко неговото съдържание.
Още с първите думи в доклада ко-

мисарят окуражава българските вла-
сти да приложат конвенциите, които 
са подписали, особено спрямо мал-
цинствените групи и техите членове. 
Това е попадение право в целта, за-
щото, макар да са подписали повече-
то международни документи, нашите 
власти са далеч от това да ги прила-
гат на практика. Също така препоръч-
ва България да подпише и останалите 
все още неприети от нея междуна-
родни документи за правата на чове-
ка, като този за регионални или мал-
цинствени езици или протокол 12 на 
Европейската конвенция по правата 
на човека и други някои, които изис-
кват по-добра защита на правата на 
човека и малцинствата и преследва-
нето на расистки и ксенофобски про-
яви включително в интернет. 

Друго негово изискване е властите 
да започнат по-активна борба срещу 
случаите на нетолерантност и дис-
криминация и на такива случаи да 
се дава публичност, за да действат 
наказанията вразумяващо и възпира-
що.

Приветствайки приемането на за-
кона срещу дискриминацията в Бъл-
гария комисарят напипва слабото 
място на всички подобни потьомкини 
села – а именно, че на съответните 
органи, които трябва да ги прилагат, 
не са дадени необходимите ресурси в 
хора и финанси, за да свършат нещо 
наистина полезно. И препоръчва на 
властите да осигурят необходимата 
бюджетна и институционална подкре-
па. Също така той посочва, че трябва 
да се реформира Националният съ-
вет по етническите и демографските 
въпроси, така че всички малцинства 
да вземат участие в него и че крите-
риите за участие на неправителстве-
ните организации в този съвет тряб-
ва да бъдат направени ясни (сега на 
практика участието на една органи-
зация зависи изключително от воля-
та на правителството). В тази насока 
комисарят специално посочва нужда-

та македонското малцинство да бъде 
включено в този съвет, което по съ-
щество би било и признаване на ма-
кеоднското малцинство. По-нататък 
комисарят смята, че властите трябва 
да влязат в отворени консултации с 
представители на всички малцинства 
по критериите на Съвета на Европа. 
Той специално упоменава това по от-
ношение и на македонското малцин-
ство. 

Нека цитираме конкретния текст:
11. По време на своята визита 

комисарят се срещна с български 
граждани от македонско потекло и 
български говорящи мюсюлмани (по-
маци), групи, които до момента не 
са членове на Националния съвет по 
етнически и демографски въпроси 
(НСЕДВ). Имайки предвид, че Рамко-
вата конвенция оставя дефиницията 
на обхвата на термина „национално 
малцинство” на държавите членки, 
комисарят вярва, че положението на 
тези общности трябва да бъде разгле-
дано от правителството в консулта-
ция с представители на тези общно-
сти,  ако те желаят участие в НСЕДВ. 
Този процес ще предостави възмож-
ност за отворен и конструктивен ди-
алог между правителството и групите 
граждани, които възприемат себе си 
като малцинствени групи.

Във връзка с македонското малцин-
ство комисарят поставя въпрос и за 
промени в Конституцията, особено за 
премахване на забраната за партии 
на етническа основа, тъй като този 
текст се използва, за да се ограни-
чава правото на сдружаване на орга-
низации на малцинствена основа. По 
този повод се цитира присъдата на 
ЕСПЧ от 2005/6 г. относно забраната 
на ОМО „Илинден’-ПИРИН и такива 
за други македонски организации. 
На случая ПИРИН са посветени цели 
три параграфа от доклада – всъщност 
това, като прибавим останалите два 
параграфа (за признаване и диалог и 
за промени в Конституцията), поста-
вя македонското малцинство на вто-
ро място по отделено внимание в до-

клада, а това показва загрижеността 
на комисаря по отношение дискрими-
нацията на ПИРИН и на македонците 
въобще. 

Параграфите, посветени на ПИ-
РИН, накратко съдържат следното. 
Комисарят е информран, че отказите 
да се регистрира партията се нами-
рат пред ЕСПЧ, а някои от другите 
присъди (за свободата на събиране) 
се гледат в Комитета на министрите. 
Той със задоволство констатира, че 
македонските сдружения са могли да 
проведат нормално свои събирания 
през 2008 г., а също така поздравя-
ва обстоятелството, че броят необ-
ходими членове за регистрация на 
партия е намален от 5 000 на 2 500. 
Той констатира, че на ПИРИН за по-
реден път й е отказана регистрация 
през май 2009 г.  и че от 2006 г. насам 
това е трети отказ да бъде регистри-
рана партията. Той е наясно, че през 
декември 2009 г. Комитетът на мини-
стрите е затворил случая, но и също 
така, че четири жалби по този повод 
чакат решение пред ЕСПЧ и отново 
повдигат въпроса за нерегистрация-
та на ПИРИН и че в тях пиринци се 
жалват, че държавтаа не е изпълнила 
предходното решение на ЕСПЧ. 

По този начин въпреки затваряне-
то на случая от страна на Комитета 
на министрите комисарят е намерил 
начин да постави въпроса в доклада 
си и на практика да се разграничи 
от абсурдното решение на Комите-
та. Позовавайки се на споменатото 
по отношение на ПИРИН, комисаря 
тпрепоръчва на властите данаправят 
закона по-ясен и точен и в унисон с 
изиксванията на Съвета на Европа, а 
също така да направят необходимите 
промени в законите и конституцията, 
за да бъдтът правата на събиране и 
организиране на малцинствата по-
добре защитени. Отново поставя въ-
проса за диалога:

„Комисарят намира за необходимо 
властите да започнат отворен, честен 
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ПОКЛОН ЗА ГОЦЕ
На 4 февруари 2010 г. в село Дел-

чево Санданско около 25 членове и 
симпатизанти на ОМО „Илинден”-
ПИРИН от Петричка и Санданска 
община поставиха карамфили на 
Паметника на Гоце Делчев. Със сло-
во по случай празника към присъст-
ващите се обърна съпредседателят 
на ОМО „Илинден”-ПИРИН Стоян 
Георгиев.НВ

ЦВЕТЯ ЗА ГОЦЕ
На 4 февруари 2010 г. в гр. Гоце 

Делчев бе отбелязан рожденият ден 
на македонския титан Гоце Делчев. 
Поднесени бяха цветя на паметника 
на героя. Присъстваха съпредседа-
телите Иван Сингартийски и Ангел 
Безев и около 40 членове и симпа-
тизанти. Тържеството продължи в 
клуба на партията.НВ

В ЧЕСТ НА ГОЦЕ
На 4 февруари 2010 г. Общински-

ят комитет на ОМО „Илинден”-ПИ-
РИН в Благоевград организира под-
насяне на цветя на Паметника на 
Гоце Делчев. Предварително бе вне-
сено писмо - известие до общината. 
Мероприятието премина нормално. 
Общинският председател Ангел Ра-
донов с кратко слово се обърна към 
присъстващите петнадесетина чле-
нове.НВ

 
ЗАСЕДАНИЕ НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ПИРИН

Заседание на Председателството 
на ПИРИН бе проведено на 14 фев-
руари 2010 г. в Петрич. Обсъдена 
и приета бе декларация във връзка 
с доклада на комисаря по правата 
на човека Томас Хамарберг, както и 
становище във връзка с изказвания-
та на някои български евродепутати 
в Европарламента по отношение на 
македонското малцинство в Бълга-
рия. НВ

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА 
КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА 

КОМИСИЯ НА ПИРИН
Заседание на Централната кон-

тролно-ревизионна комисия на ОМО 
„Илинден”-ПИРИН се проведе на 21 
февруари 2010 г. в град Гоце Дел-
чев. Обсъдени бяха начините на 
функциониране на комисията и бяха 
разгледани постъпили жалби. Освен 
това бе направена  ревизия на ка-
сата на ОМО „Илинден”-ПИРИН.НВ

НОВИ ЧЛЕНСКИ КАРТИ
През февруари 2010 г. излезе но-

вата серия членски карти на ОМО 
“Илинден”-ПИРИН. Тя идва да за-
мени старата от преди повече от 
десет години. Новия модел членска 
карта е значително подобрен, съ-
държа повече информация, както 
и символите и името на Европей-
ския свободен алианс. Замяната на 
старите карти започва през месец 
март. НВ

ДЕЛЕГАТ НА ПИРИН НА 
ДИОНИСОВИТЕ ЧЕСТВАНИЯ

На 26 и 27. 02. 2010 г. в градска-
та библиотека “Братя Миладинови” 
в Скопие се проведоха 17-ти поред 
Дионисови чествания.

Първата вечер бяха представени 
две изложби: на кукли в народна 
носия от Розита Закева и дърворез-
ба от Ване Петридов, а така също 
промоция на видеоречник на лица с 
намален слух “Ега”. Бе направена и 
промоция на книгата “Театърът като 
масова сцена” от Тихомир Стоянов-
ски и прожектиран документалният 
филм “Деветте вретена на Яна”.

Вечерта завърши с театралната 
постановка “Будене на ангелите” от 
Т. Стояновски с режисура на Сло-
боданка Чичевска в изпълнение на 
артистите от театър “Скръб и утеха” 
Роберт Ристов, Марияна П. Ристова, 
Страшко Милошевски, Тихомир Сто-
яновски, Слободанка Чичевска и Ер-
доан Максут. Последните често бяха 
аплодирани от публиката с бурни 

ния за нея научават от Р България - 
преведена и издадена на български 
език, но злоупотребявайки пишат, че 
авторът е “българин” от Р Албания.

Последва вокална група “Кремен-
ка” от село Кремен, Р България, с 
песента “Народе македонски”. Всич-
ки станаха на нозе и аплодираха, а 
останалите песни също бяха на па-
триотична основа и песни за село 
Кремен.

Автентични македонски песни из-
пълниха три жени от групата “Гори-
чанка” от с. Горица, Р Албания. След 
тях на сцената излезоха оркестърът 
и солистът от македонското култур-
но дружество “Кръсте Мисирков” от 
Загреб, които изпълниха хърватски 
и македонски песни. Незабравим ще 
остане за всички мигът, когато тех-
ният ръководител и солист грабна 
кларнета и със своето виртуозно из-
пълнение заедно с оркестъра нака-
раха публиката отново да се изпра-
ви на нозе и да ги аплодира.

Вечерта завърши с изпълнението 
на 6 народни македонски хора от 
групата “Солунчани” от Солунско и с 
прекрасен духов оркестър. Хорово-
децът - красив млад мъж с войвод-
ска брада - със своята артистичност 
и изящно изпълнение (приклякайки, 
завъртайки се и правейки сложни 
движения, ту на единия, ту на другия 
крак) на тежките македонски хора от 
Егейския дял на нашата Татковина 
(особено “Чамчето”) заплени и ома-
гьоса всички до един от присъства-
щите. На края, покланяйки се и ап-
лодирани няколко минути, нямаше 
как да не изпълнят още едно хоро от 
своя репертоар.

На срещата бе поканен и Димитър 
Иванов от гр. Шумен, Р България, 
член ан Централния съвет на ОМО 
"Илинден"-ПИРИН, който се срещна 
и проведе разговори със свои стари 
приятели: Тодор Петров - председа-
тел на СМК, Славко Манговски - ди-
ректор на телевизия “Сонце”, Васил 
Йотевски - историк от МАНУ, поетът 
Петре Башев от Прилеп, рокерът 
Канго от Кочани и много други.

Вечерта завърши в ресторант “Ам-
басадор” в непосредствена близост 
до сборния храм “Св. Климент” с 
много хора и песни. Участниците в 
чествнията се разделиха с пожела-
ния за нови творчески успехи, щас-
тие и до нови срещи.

                    ДИМИТЪР ИВАНОВ

ПИСМО ДО ЕВРОДЕПУТАТИТЕ
Февруари 2010 г. Председател-

Стойко Стойков. Ударението бе по-
ставено на важни събития като до-
клада на комисаря по правата на чо-
века Хамарберг и годишния доклад 
на америакнския стейт департамент, 
в които проблемите на македонско-
то малцинство в България са отно-
во включени. Обсъдено бе предло-
жението за договор за приятелство 
между България и Македония и бе 
упълномощено Председателството 
на база на направените в Централ-
ния съвет препоръки да подготви и 
разпространи позиция по въпроса. 
Представени бяха новите членски 
карти на партията и бе решен начи-
нът на тяхното издаване и съхраня-
ване. Подробно бе обсъден въпро-
сът за предстоящия събор в памет 
на Яне Сандански, като се реши той 
да бъде в Мелник, а гробът му да 
бъде посетен от специална делега-
ция. Обсъдени бяха и вътрешнопар-
тийни въпроси. НВ

СЪБОР ЗА ЯНЕ
На 25 април 2010 г. в Мелник се 

проведе традиционния всемакедон-
ски събор в чест и спомен на Яне 
Сандански подробности в статията 
в този брой) МГ.

ПОКЛОНЕНИЕ ЗА ГЕРОЯ В ГРАД 
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На 4 май 2010 г. в клуба на ОМО 
„Илинден”-ПИРИН в гр. Гоце Делчев 
се проведе заседание на Председа-
телството на партията. Бе направен 
разбор на проведения всемакедон-
ски събор в чест на Яне Сандански в 
Мелник, на положителните страни и 
на някои забелязани слабости. Със 
задоволство бе констатирано, че съ-
борът е преминал успешно въпреки 
обструкциите, правени от страна на 
властите по границите на държава-
та. Обсъдени бяха и различни фи-
нансови и организационни въпроси 
и взети необходимите решения. НВ

ЗАСЕДАНИЕ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

ПИРИН
На 4 май 2010 г. в гр. Гоце Делчев 

членове на ОМО „Илинден”-ПИРИН 
от града и околността поднесоха 
цветя на паметника на македонския 
революционер Гоце Делчев, отбе-
лязвайки по този начин и с едноми-
нутно мълчание и падане на колене 
неговата памет в деня, в който преди 
107 години той загина за македон-
ската свобода. Присъстваха съпред-
седателите Ангел Безев, Иван Син-

гартийски, Стоян Георгиев и Стойко 
Стойков, членове на Централния 
съвет на партията, на ЦКРК, на Об-
щинския комитет и активисти. НВ

ЦВЕТЯ И СЛОВО ЗА ГОЦЕ В 
БЛАГОЕВГРАД

На 4 май 2010 г. в Благоевград в 
организация на Общинския комитет 
на ОМО „Илинден”-ПИРИН в гра-
да бе почетена паметта на великия 
син на Македония Гоце Делчев. Бяха 
поднесени цветя и с едноминутно 
мълчание и падане на колене бе 
почетена паметта на героя. Кратко 
слово за Гоце произнесе председа-
телят на Общинския комитет Ангел 
Радонов. Присъстваха членовете на 
общинския комитет, членове на Цен-
тралния съвет, на ЦКРК и активисти. 
НВ

РЕАКЦИЯ СРЕЩУ 
ПРОВОКАЦИЯТА

Май 2010 г. Пресцентърът на ОМО 
„Илинден”-ПИРИН изпрати до меди-
ите становище на партията по отно-
шение изявленията на българския 
външен министър Никола Младенов 
(виж текста). НВ

ПОКЛОН ПРЕД 
ПАМЕТТА НА ТИТАНИТЕ 

В ШУМЕН
Поради участието на ръководи-

телите на шуменската секция във 
всемакедонския  събор - поклон в 
Мелник по повод 95- годишнината от 
подлото убийство на Яне Сандански 
от гнусните ръце на чужди наемни-
ци, събитието в Шумен бе отбеля-
зано на 2 май 2010 год. А тъй като 
наближаваше датата четвърти май, 
когато през 1903 година бе пронизан 
от смъртоносен куршум любимецът  
на всички македонци – великанът 
Гоце Делчев, то съборът бе посве-
тен и на двамата легендарни синове 
на македонския народ, възпети в де-
сетки и стотици песни.

Специалният автобус се напълни 
още от първата спирка на площад 
„Руски паметник”. На голямата по-
ляна пред заслона на слепите от 
гр. Шумен пред събралите се  около 
80 – 90 души, от които  и случайни 
граждани, слово на македонски език 
произнесе Д. Иванов за наследство-
то, което ни остави Царот на Пири-
на, страшилището за върховизма 
Яне Сандански. За дейността на 
Гоце Делчев нежни слова произнесе  
Анна Георгиева.

Звуците на музиката и гласовете 
на ораторите огласяха целия район 
от поставените тонколони. Всеки мо-
жеше да се изяви с песен, а хорото 
се виеше почти без прекъсване. Взе-
ха участие със солово изпълнение и 
дошлите от ансамбъл „Мадара”, и 
ученици от СОУ „Сава Доброплод-
ни” танцьори. Беше разиграна и том-
бола с много печалби. Участниците 
се  разделиха весели и щастливи с 
пожелания за нови срещи.

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ

ТРИБУНА ПО МАКЕДСНСКИЯ 
ВЪПРОС

На 22 май 2010 г.  в село Саму-
илово, Петричко, се проведе от-
крита трибуна - разговор на тема  
„Българо македонските отношения.” 
Инициаторири бяха Дружеството за 
българо-македонско приятелство 
и ОМО „Илинден”-ПИРИН. В орга-
низирането се откроиха най-мно-
го Кирил Цонков и Крум Филатов. 
Гости и лектори бяха проф. Иван 
Калчев и проф. Георги Радулов от 
Дружеството за българо-македон-
ско приятелство. Присъстваха към 
80 души от Самуилово, Коларово, 
Беласица и околните села. Имаше и 
гости от Петрич начело с общинския 
председател на ПИРИН в този град 
– Дамян Ризаков. Дебатът премина 
много активно и с голям интерес от 

през 1988 година. 
Сега в едноименния 
културен център ра-
ботят самият театър, 
филмова продукция 
“Дион” и издателска 
къща “ Лицеум”.

Втората вечер бе 
открита с промоция 
на книгата “Етногене-
зата на Богомилите” 
от Назиф Докле от 
Р Албания от Гора. 
След неколкогоди-
шен неуспешен опит 
от автора да бъде из-
дадена в Р Македо-

ръкопляскания. Драмата е написана 
по едноименния роман от същия ав-
тор. Това е една приказка за нашето 
събуждане. Внукът на Павел Шатев 
хвърля бомба на международно съ-
биране. Темяна я учат на фалшифи-
цирана македонска история. Свети 
Климент си  ги иска и търси свети-
ите, откраднати от чуждите войски 
от охридските църкви, а св. Наум 
се моли да се разбудят ангелите. 
Разбира се, във всеки от нас има по 
един заспал ангел.

Днешният театър “Скръб и утеха”  
носи името на театъра “Скръб и уте-
ха” на Войдан Чернодрински от нача-
лото на ХХ век, представящ своите 
пиеси на македонски език. Най-по-
пулярна от тях е “Кървава македон-
ска сватба”. Театърът е възобновен 

ството на ПИРИН изпрати протестно 
писмо до Евродепутатите във връз-
ка с изявленията на Евродепутата 
Евгений Кирилов против партията и 
против македонците в България. В 
писмото се посочва истинския лик 
на тоталитариста Кирилов и несъг-
ласито на ПИРИН неговия глас да 
бъде смятан като глас на всички 
български граждани. МГ

 
ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ 

СЪВЕТ НА ПИРИН
На 14 март 2010 г. в с. Кромидово 

се проведе заседание на Централ-
ния съвет на ОМО „Илинден”-ПИ-
РИН. Доклад за дейността на пар-
тията през последния тримесечен 
период изнесе съпредседателят 
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място за отчаяние или спиране на 
борбата няма. Обратно. Необходи-
ма е подготовка предвид предсто-
ящата присъда на Европейския съд 
по правата на човека и очакваното 
през следващата година преброява-
не на населението  в България. НВ

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ПИРИН 
В БИТОЛСКО

На 25 юли 2010 г. делегация на 
ОМО „Илинден”-ПИРИН, водена от 
члена на Централния съвет Крум 
Филатов, посети ежегодния събор 
на егейците в Република Македо-
ния, провеждан в с. Тръново, Битол-
ско. НВ

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЕФА 
В САНДАНСКИ

На 25 юли 2010 г.  Гюнтер Дауен, 
главен секретар на ЕФА, бе на по-
сещение в гр. Сандански, където бе 
посрещнат от съпредседателите на 
ОМО „Илинден”-ПИРИН Ботьо Ванге-
лов и Стойко Стойков. Бяха обсъдени 
множество въпроси от взаимен инте-
рес както за македонците в България, 
така и на ЕФА като цяло, като специа-
лен акцент бе поставен на проблеми-
те на ПИРИН в България. НВ

СЪБОР ЗА ИЛИНДЕН
На 1 август 2010 г. в с. Mосоми-

ще се проведе тържествено чест-
ване на Илинденското въстание. То 
бе организирано от ОМО „Илинден”-
ПИРИН. Илинден се явява и ден на 
партията. Присъстваха  около 500 
души от Гоцеделчевско, Разложко, 
Санданско, Благоевградско и от Шу-
мен. Тук бяха съпредседателите на 
партията Иван Сингартийски и Ботьо 
Вангелов, както и множество ръко-
водители и активисти. Отец Ангел 
направи панихида за жертвите във 
въстанието, като присъстващите 
почетоха с минута мълчание заги-
налите за свободата на Македония. 
Доклад за Илинденската епопея 
прочете членът на Централния съ-
вет на партията Димитър Иванов. 
Същият изнесе рецитал за Илин-
ден. Празникът продължи с много 
песни и хора от 11.00 до 18.00 часа. 
Пя големият македонски изпълни-
тел Ванчо Тарабунов, заедно с ан-
самбъл Македония от с. Мосомище, 
с ръководител Георги Попов и со-
лист Велко Попов. Водещ на събо-
ра бе Боян Бибишков. За пръв път 
не бе забелязано присъствие на по-
лиция – нито униформена, нито ци-
вилна. НВ

ЧЕСТВАН ИЛИНДЕН 
В БЛАГОЕВГРАД

На 2 август 2010 г. в Благоевград 
в заведението на Емил Ефтимов се 
проведе честване на Илинденското 
въстание. Организатори бяха Маке-
донско християнско братство „Св. 
пророк Илия” и общинският комитет 
на ОМО „Илинден”-ПИРИН в Благо-
евград. Присъстваха към 40 човека. 
Бяха направени панихида и курбан. 
Пя певческата група от Благоевград 
на Стойка, Ваня, Стоя и Лиляна, ко-
ято успешно участва и на събора в 
Мелник тази година. Празникът про-
дължи с много веселие и песни. НВ

ЕКСКУРЗИЯ
По повод честването на Илинден 

група членове на ОМО „Илинден”-
ПИРИН от Подгорията, Петричко, 
проведоха екскурзия до Охрид и 
Мечкин Камен. Групата се състоеше 
от двадесетина души от селата Бе-
ласица и Коларово. Организатор бе 
Георги Божинов Алексов  от с. Кола-
рово. Това е вече традиционна екс-
курзия на структурите на пиринци в 
този район. НВ

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ИЛИНДЕН 
В ШУМЕН

Както в Република Македония, къ-
дето  2 август – Илинден, е национа-
лен празник, така и сред останалите 

дялове на Татковината и в диаспо-
рата признателните потомци се по-
клониха пред героизма, себеотри-
цанието и саможертвата на всички 
илинденци и техните последовате-
ли, които проляха кръвта си  и поло-
жиха костите си в темелите на ма-
кедонската свобода за по-доброто 
бъдеще на идващите генерации.

Македонците, живеещи в Шумен 
и близките села, по най-тържествен 
начин отбелязаха това важно съби-
тие от нашата история. На организи-
рания пикник на шуменското плато 
пред събралите се  около 50 души 
слово на македонски език произнесе 
Д. Иванов. Както винаги, така и сега 
виртуозът на йониката – певецът и 
музикантът Иван Ганчев, със своето 
изпълнение повдигна духа и настро-
ението на  присъстващите, а  хоро-
то се виеше почти без прекъсване. 
Микрофонът бе предоставен на все-
ки желаещ да се изяви. Разбира се,  
най-добрите бяха Анна Георгиева и  
Марин Радомирски.

 На хората със своето професио-
нално изпълнение правеше най-до-
бро впечатление групата на абиту-
риента  и кандидат-студент Васко 
Арангелов  Аргиров от село Горна 
Брезница, Благоевградско.

Групата мюсюлмани, която наче-
ло с г-н Кушев постоянно участва в 
проявите на македонците, бе най-
активната публика, която аплодира 
изпълнителите. А на традиционната 
томбола нейните членове бяха най-
печелившите. Те са нашите истин-
ски приятели и всички са абонати на 

започва кървава серия от полити-
чески убийства, която ще обхване 
не само цяла България, но ще дос-
тигне и до редица европейски гра-
дове. Убийствата са организирани 
от Иван Михайлов и неговите при-
върженици с активното съучастие 
на българските власти – полиция, 
армия, съд, администрация, както 
и на българските медии. За няколко 
месеца са изтребени почти до крак 
македонската левица и поборници-
те за независимост на македонското 
движение. Този ден е определен от 
македонските организации в Бълга-
рия за Ден на геноцида над неза-
висимото македонско движение в 
България и на жертвите на антима-
кедонската политика в страната.

Съпредседателят на ПИРИН Стой-
ко Стойков произнесе кратко слово 
за трагичните събития, за поуките 
от тях и за нуждата да се борим за 
правата си и за демокрация и закон-
ност. С минута мълчание и падане 
на колене бе почетена паметта на 
невинно избитите. 

Акцията бе разрешена от община-
та и охранявана от полицията, чийто 
брой бе в рамките на нормалното. 
Това, което обаче бе неприемливо, 
е следното. Охраната бе поверена 
на шефа на криминалната полиция 
в града (както сам се представи). 
Нима властите третират мирното из-
ползване на законни права от страна 
на гражданите като криминален акт? 
Много обидно и провокативно наис-

страна на присъстващите. Изказани 
бяха и различни мнения, особено по 
македонския въпрос. Лекторите оку-
ражиха присъстващите, че правото 
е на тяхна страна. Крум Филатов ко-
ментира за вестника: „Много беше 
добре, дори отлично. Аз бях на сед-
мото небе. Това, което мечтаех от 
дълго време, се сбъдна. За пръв път 
видях слушателите с такова внима-
ние и интерес да следят всяка дума 
на говорещите, един стол не скръц-
на по време на събранието.” НВ

СЪБОР ЗА АТАНАС 
ТЕШОВАЛИЯТА

На 06.06.2010 г. в с.Тешово, Гоце-
делчевска община, ОМО „Илинден” 
-ПИРИН проведе своето поредно за 
годината мероприятие. Отбелязани 
бяха  105 години от убийството на 
Атанас Шабанов-Тешовалията.

  В 10 и 30 часа на площада в село-
то Тешово пред паметника на войво-
дата се събраха около 120 членове и 
симпатизанти на партията.Присъст-
ваха членове от секциите в  Разлог, 
Банско, с. Баня, гр. Гоце Делчев, с. 
Мосомище,с. Ляски, с. Копривлен и 
домакините от село Тешово.

Доклад за делото и живота на Ата-
нас Тешовски прочете  съпредседа-
теля на ОМО “Илинден”-ПИРИН г-н 
Ангел Безев. Тук бяха и членовете 
на ЦС на ОМО „Илинден”-ПИРИН 
Хр. Джупанов, Т. Ушев, В. Маджиров 
и членът на ЦКРК - Станко Илиев. 
Бяха положени цветя на паметника 
на войводата. Членовете на парти-
ята разгледаха и старинната църква 
„Св.Димитър”, където запалиха све-
щи в памет на войводата. Мероприя-
тието продължи на църковните чар-
даци и площада на Тешово с много 
македонски песни и хора. В 16:00 
часа всички участници в мероприя-
тието на ОМО „Илинден - ПИРИН си 
потеглиха за родните места с поже-
лание отново да се съберат и поче-
тат  - 2  август - Деня на Илинденско-
то възстание и официален празник 
на партията.НВ

ЗАСЕДАНИЕ НА 
ПРТЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

ПИРИН
НА 11 юЛИ 2010 г. в местността Па-

паз чаир в Южен Пирин се проведе 
заседание на Председателството на 
ОМО „Илинден”-ПИРИН. Поднесе-
ни бяха доклади по различни теку-
щи въпроси, в това число и по хода 
на делото на партията в Страсбург. 
Посочено бе, че според експерти от 
Страсбург се очаква тази година то 
да завърши и да бъде в полза на пи-
ринци. Обсъдени бяха последиците 
и съответните стъпки след спечел-
ване на делото. Разгледано бе фи-
нансовото положение на партията 
и бяха взети необходимите мерки в 
тази насока. Също така бе решено 
изпращането на няколко делегации 
на събора на македонците в Егейска 
Македония в с. Овчарани, Леринско, 
на събора на егейците емигранти 
в с. Тръново, Битолско и др. Също 
така бе решено да се започне под-
готовка за традиционния партиен 
събор в чест на Илинден, който се 
провежда в с. Мусомище, Гоцедел-
чевско. Бе приета датата 1 август и 
разпределени задачите по подготов-
ката, както и направен списъкът на 
гостите, които да бъдат поканени. 
Обсъдени бяха въпросите и за пред-
стоящата дейност на партията, так-
тиката и стратегията, както и набеля-
зани мерки за затягане на редиците 
и засилване на дейността. Борбата 
за премахване на съществуващата 
негласна забрана за регистрация 
на македонски организации трябва 
да се засили. Това е проблем, кой-
то засяга не само партията, и затова 
отново бе във фокуса на дискусии-
те. Единодушно бе становището, че 

в. „Народна воля”.
Участниците в тържеството се раз-

делиха с пожелание за нови срещи 
с думите на за първи път присъст-
ващата  г-жа Севдалина Костова: 
„Много ни хареса. Вече винаги ще 
идваме. Кажете на тия, които са 
били поканени и не са дошли, че 
много са загубили.”                 

                      ДИМИТЪР ИВАНОВ

ЗАСЕДАНИЕ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

 На 12 септември 2010 г. в клу-
ба на партията в Благоевград се 
проведе заседание на Председа-
телството на партията с участие 
на членове на Централния съвет. 
Основна тема бе предстоящо-
то преброяване. Обсъдени бяха  
течащите недемократични и ан-
тималцинствени събития и бяха 
набелязани мерки как да се отго-
вори на тях. Бе нахвърлян проект 
за декларация и писмо до всички 
заинтересовани институции. Бе 
решено партията да не стои със 
скръстени ръце, а да започне една 
широка акция в защита правото 
на самоопределение. Разисквани 
бяха и други текущи въпроси.НВ

ДЕН НА ГЕНОЦИДА
На 12 септември 2010 г. предста-
вители на ОМО „Илинден”-ПИРИН, 
Дружеството на репресираните ма-
кедонци в България и Културно-про-
светно дружество „Никола Вапца-
ров” положиха цветя на Паметника 
на Гоце Делчев в Благоевград. При-
състваха хора от всички краища на 
окръга, а също така и от Шумен.

Повод за това бе 12 септември, го-
дишнината от вартоломеевите нощи 
в Благоевград, когато през 1924 г. 

тина. Освен това същият госпо-
дин предупреди, че делегацията 
нямала право да вее знамена, 
да вдига плакати и подобно, с 
което директно бяха ограниче-
ни правата на македонците и 
те са третирани като граждани 
втора категория, които не могат 
да правят това, което имат пра-
во да правят всички останали. 
(И което имат „право” да правят 
българските върховисти в гра-
дове в Република Македония!) 
В потвърждение на тази кон-
статация на неколцината пред-
ставители на друга македонска 

организация, които самостоятелно 
положиха венец на паметника, им бе 
свалена лентата с надписа от стра-
на на полицаите.

Голям бе броят на цивилни чен-
гета, които демонстративно наблю-
даваха, а след това още по-демон-
стративно последваха членовете на 
ОМО „Илинден”- ПИРИН до клуба 
им в центъра на града. Останаха из-
вън клуба на купчина и сякаш това 
им бе малко, та извършиха срамен 
инцидент. На излизане от клуба на 
двама членове на ПИРИН - Иван 
Гаргавелов и Иван Бутраков, хора-
та от службите влизат в разговор с 
тях. Без никаква причина и основа-
ние един от тях – Делин, известен 
като ръководител на групата, зани-
маваща се с преследване на маке-
донците в окръга и с нарушаване на 
правата им, грубо се нахвърля върху 
Гаргавелов и го обижда. Нарича го 
няколко пъти „сръбско лайно”, „фа-
тмак” и го заплашва, че ще заповя-
да да го арестуват и в полицията ще 
яде здрав бой. Заканва му се, че ще 
се разправи с него. На възрастния 
Бутраков пък му казва, че се бил на-
пикал от страх. Когато двамата чле-
нове се качват в колата, самозабра-
вилият се представител на службите 
съвсем се развилнял, затръшнал 
силно вратата и ударил многократно 
с юмруци по стъклото на автомоби-
ла, опитвайки да го счупи.

Това не е първият случай на този 
срам за службите за сигурност (ко-
ито в този си антимакедонски отдел 
са срам и позор сами по себе си) да 
извършва подобни просташки про-
вокации и да обижда хората. През 
септември 2006 г. той е един от геро-
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ите, инсценирали случая с уж „кра-
денето на лични данни” от страна на 
ПИРИН в Сандански. При безпри-
чинното задържане на съпредседа-
теля Ботьо Вангелов и гражданката 
Васка Николова, този човек се дър-
жи дивашки, къса показанията на 
Николова, заплашва я, заповядва й 
да пише нови, обижда Вангелов на 
етническа основа и му заявява, че 
не е никакъв македонец, а влах. Но 
то и възможно ли е друг тип хора да 
вършат толкова долна и противоес-
тествена работа като това да нару-
шават законните права на хората. 
Присъстващите други служители 
на сигурността, сред които и пенси-
онирания бивш шеф на службите и 
дългогодишен тормозител на маке-
донските активисти в окръга Альоша 
Капчин, не счели за необходимо да 
обуздаят побеснелия си колега.

Срещу споменатия индивид е под-
несена жалба от потърпевшите. НВ

ДЕНЯ НА ГЕНОЦИДА ОТБЕЛЯЗАН 
И В ШУМЕН

Има много показатели за цивили-
зоваността на едно общество, народ 
или каквато и да е друга общност. 
Един от тях е отношението ни към 
починалите, респективно към заги-
налите от насилствена смърт. Това 
важи в много по-голяма степен, ко-
гато става въпрос за коварно орга-
низиран погром, и то не върху един 
или двама, а върху цялата левица на 
ВМРО и особено върху серската гру-
па, а след това да се приложи върху 
десетки, стотици, та общата бройка 
да достигне около 2000. Това зна-
чи, че бяха физически ликвидирани 
всички ония, които се противопоста-
виха на българската лъжепропаган-
да, оставайки верни на Македония и 
идеите на Гоце. За техните убийци 
оправдание няма. Те както тогава, 
така също и сега си остават терори-
сти, колкото и сладкодумно да се оп-
итват да ги оправдаят фаворизира-
ните от медиите техни поклонници.

Именно за това се събрахме днес, 
за да изразиме, и то по достоен на-
чин, нашата почит към убитите на 12 
септември 1924 г., както и през след-
ващите дни и години.

Почитайки тяхната памет, ние про-
славяме святото им дело с продъл-
жаване на борбата. За това ни за-
браняваха и пречеха на всяка наша 
проява, но ние не клекнахме и ни-
кога няма да клекнем. Ние винаги 
ще отдаваме почит на жертвите на 
организирания геноцид, а нашите 
неприятели нека си прославят тех-
ните „герои” – главорези и убийци. 
Пък ако искат дори нека се опитат 
да го представят за светец главния 
организатор на погромите върху 
цвета на македонската нация, а ина-
че жалко оръдие и кръволок – Ванче 
Михайлов. Така поне ще ги разбере 
целият свят и всички ония, които все 
още са в заблуда. Нека си се гордеят 
с тях, но да не посягат на светите за 
всеки честен македонец личности, 
иначе, колкото и да грабят и прис-
вояват, Македония си остава богата 
преди всичко духовно, защото не 
само ние, но и светът знае кой какво 
представлява и откъде произхожда, 
а преди всичко какво му е дал, обо-
гатявайки го.

Живеем в страна покрай и сред 
народ с променена идентичност. Не-
можейки  да се освободят от стари-
те митове, се захванаха и за нас, а 
именно, че ние, македонците и ма-
кедонската нация, сме производни 
(рожба) на познатите комунистиче-
ски лидери и техния Коминтерн, но 
никога ни дума не отрониха за злос-
торството, причинено от непоследо-
вателността и непринципиалността, 
относно на тези на БКП начело със 
шовиниста Тодор Живков. Отричат 
съществуването ни през вековете и 
хилядолетията. 

 И този мит, и останалите рухват 
сами по себе си.    

Нищо да не знаех за пребогата-
та история на македонския народ, 
дори да повярвах и в това, с което 
продължават да тровят по-младите, 
че в нас тече и тюркско - монголска 
кръв от ордите на Габор и Аспарух, 
откакто знаем как и защо са избити 
толкова свети македонски личности 
и колко е голяма загубата за Маке-
дония, пак бих заплюл в лицето тези 
лъжци и отродници, декларирайки 
себе си не просто като македонци, 
а като патриоти, лудо влюбени в Ма-
кедония.

Прекланяйки се пред паметта на 

да положиха членовете на ОМО 
„Илинден „ - ПИРИН от селата 
Ляски,Копривлен,Мосомище и гр. 
Гоце Делчев начело с обгщинския 
председател на партията г-н Стефан 
Терзиев. АБ

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В 
БЛАГОЕВГРАД

На 9 ноември 2010 г. от 18.00 часа 
в клуба на ОМО „Илинден”-ПИРИН 
в Благоевград се проведе отчетната 
общинска конференция на партията. 
Освен Общинския комитет присъст-
ваха още съпредседателят Стойко 
Стойков, представителите на Цен-
тралния съвет Георги Христов и д-р 
Камен Спасов, както и голям брой 
партийни членове. Председателят 
на Общинския комитет Ангел Радо-
нов прочете доклад за дейността в 
общината за изминалия период.    
  Пръв думата взе съпредседателят 
Стойко Стойков, който оцени докла-
да като добър, а изтъкна като глав-
ни заслуги на настоящия Общински 
комитет подобряването на атмосфе-
рата между членовете и редовното 
функциониране на Общинския коми-
тет в отбелязването на традицион-
ните тържества в общината, както и 
в участието в централни мероприя-
тия на ПИРИН. 
    Положителна оценка за доклада 
и дейността на комитета даде и чле-
нът на Централния съвет и главен 
редактор на в. „Народна воля” Ге-
орги Христов. Доктор Камен Спасов 
насочи дискусията към предстоящи-

ÈÇ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÏÈÐÈÍ
възстановят безпричинно усолнените 
служители и не се гарантира правото 
на самоопределение те няма да при-
знаят резултатите от преброяването, 
което смятат за предварително ком-
прометирано. МГ

СУЗАНА СПАСОВСКА 
В ЛЯСКИ

На 26. 10. 2010 г. в село Ляски, Гоце-
делчевско, когато се чества св. Ди-
митър Солунски, гостува голямата 
македонска певица Сузана Спасов-
ска. Тя бе гост на празника по пока-
на на кмета на общ. Хаджидимово 
г-н Людмил Терзиев. Изпълненията 
й бяха посрещнати с много възторг 

те цели и задачи на ПИРИН, а имен-
но към предстоящото преброяване и 
ролята на всеки един от нас в него. 
Разяснение по въпроса направи и 
Стойков. Разви се дискусия, като се 
изказа желание за още по-голяма 
активност в бъдеще. НВ
     

ЮБИЛЕЙ
На 4 декември 2010 г. в град При-

леп, Република Македония, тър-
жествено бе отбелязан юбилея 30 
години от излизането на вестник 
“Народна волја“. МГ                      

ЦВЕТЯ ЗА ВАПЦАРОВ
На 5 декември 2010 година в 

гр. Банско се проведе честване на 
101-годишнината от рождението на 
големия македонец и поет Никола 
Вапцаров. Слово за Вапцаров про-
изнесе главният редактор на вест-
ник „Народна воля” Ян Пирински. 
Пред паметника на поета в родния 
му град членовете на ОМО „Илин-
ден” - ПИРИН поднесоха цветя и с 
едноминутно мълчание почетоха па-
метта на поета. НВ

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦС НА ПИРИН
На 5 декември 2010 г. в с. Баня, 

Разложко, бе проведено заседание 
на Централния съвет на ОМО „Илин-
ден” - ПИРИН. Основна тема бе 
предстоящото преброяване и очак-
ваната фалшификация на неговите 
резултати. Бе разискван опитът от 
предходните преброявания и обсъж-
дани мерките, които могат и трябва 
да се вземат в полза на свободното 
самоопределение на македонците в 
България. Бяха взети конкретни ре-
шения и набелязани срокове за из-
пълнението им.
Обсъдени бяха и други организаци-
онни и текущи въпроси.НВ

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗАНА 
НОВА ГОДИНА

На 19 декември 2010 г. общински-
те структури на ОМО "Илинден"-ПИ-
РИН в Сандански празнично изпра-
тиха 2010 г. и вдигнаха наздравици 
за една по-добра и успешна 2011 
година.МГ

НОВОГОДИШНО ЧЕСТВАНЕ В 
БЛАГОЕВГРАД

В навечерието на коледните 
празници общинските структури на 
ОМО "Илинден"-ПИРИН в Благо-
евград организираха новогодишно 
честване в заведението на Емил 
Ефтимов.МГ

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦС НА ПИРИН
На 16 януари 2011 г. в клуба на ПИ-

РИН в Гоце Делчев се проведе засе-
дание на ЦС на партията посветено 
на предстоящото преброяване. МГ

ПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ПОТЪПКВАНЕТО СВОБОДАТА НА 

ГРАЖДАНСКИЯ ВОТ
На 17 януари 2011 г. ОМО 

"Илинден"-ПИРИН излезе с декла-
рация, в която осъжда акцията на 
ДАНС срещу хората подписали се в 
подписката за референдум на РЗС 
и предупреждава обществото за 
опсността от легализирането на по-
добни тоталитарни практики (декла-
рацията публикуваме в този брой на 
"Македонски глас"). МГ

АКЦИЯ В ПОДКРЕПА НА 
СВОБОДАТА НА 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕТО
От 20 януари 2011 г. стартира 

акция на OMO “Илинден”-ПИРИН, 
ТМО - ВМРО (независима), Друже-
ство на репресираните македонци 
в България, Македонско християн-
ско братство "Пророк свети Илия", 
Културно просветно дружество 
„Никола Вапцаров”, КПД „Цар Са-
муил”, КПД „Илинден”, в. „Народна 
воля”, бюлетин „Македонски глас”. 
Тя предвижда разпространяване на 
няколко десетки хиляди листовки с 
призив към гражданите да се само-
определят свободно и според своя-

мъченически загиналите наши ма-
кедонски достойни синове, наш мо-
рален дълг е да им поискаме прош-
ка, защото не се показахме толкова 
достойни македонци като тях, и да 
помним, дори и при закана за физи-
ческо унищожаване, че не трябва да 
изневеряваме на Татковината – на-
шата  МАКЕДОНИЯ!
                        ДИМИТЪР ИВАНОВ

АКЦИЯ СРЕЩУ ГРУБОТО 
ПОТЪПКВАНЕ ПРАВОТО НА 

САМООПРЕДЛЕЛЕНИЕ
През септември 2010 г. в отговор 

на кампанията срещу включването 
на графа Македонец в преброяване-
то ОМО "Илинден"-ПИРИН проведе 
засилена акция изпращайки писма 
до посолствата в България, до пре-
миера, до шефката на Националния 
статистически институт, до Комиса-
ря по правата на човека в Страсбург 
Томас Хамарберг и др. МГ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА 
МАКЕДОНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В БЪЛГАРИЯ
През септември 2010 г. OMO 

“Илинден”-ПИРИН, ТМО - ВМРО 
(независима), Дружество на репреси-
раните македонци в България, Маке-
донско християнско братство "Пророк 
свети Илия", Културно просветно дру-
жество „Никола Вапцаров”, КПД „Цар 
Самуил”, КПД „Илинден” излязоха с 
обща декларация, в която заявяват, 
че доколкото не се включи графа 
Македонец на преброяването, не се 

и аплодисменти. 
Сузана Спасов-
ска поведе хоро-
то със знамето 
на ОМО „Илин-
ден“ - ПИРИН. 

Бе открита и 
възпоменателна 
плоча в памет 
на Иван Попов 
- Костурски вой-
вода по време 
на Илинденско-
то въстание.
Той е роден 
и израснал в 
село Ляски. Ве-
нец в памет на 
големия маке-
донски войво-
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цата Бегалци” на 18 април (виж на 
стр. 8), както и на лошите спомени, 
все още пресни, от малтретирането, 
вършено предишни години по време 

съответната община. Оказало се, че 
присъствието на границата на бъл-
гарския гражданин, поканил съответ-
ния македонски гражданин, съвсем 
не вършело работа за граничните 
ни власти. Просто човек да се чуди 

Причинен е граничен тормоз и на 
съпредседателя на ОМО „Илинден”-
ПИРИН Стоян Георгиев, след като е 
отишъл на границата да се срещне 
с недопуснатите гости от ТВ „Со-
нце”. Държан дълго на границата, 
претърсван, документите и книжата 
му са копирани и т.н. Този случай ни 
подсеща за издевателството, на ко-
ето бе подложен съвсем неотдавна 
и главният редактор на в. „Народна 
воля” на българската граница. Ме-
тодът е същият – държане с часове, 
обискиране, преснимване на лични 
документи и книжа, никакво обяс-
нение за задържането. Може би се 
сблъскваме с цяла нова политика, 
измъдрена в главата на поредната 
куха полирана лейка някъде високо 
в службите за “сигурност”. А целта 
може да бъде само една – да се оп-
равдаят тлъстите заплати и синекур-
ните постове на десетки хрантутни-
ци в същите тези служби, които се 
преструват, че вършат нещо в пол-
за на държавата, борейки се срещу 
„македонизма”. Друго обяснение на 
тази, меко казано, простотия няма. 
Излишно е да се подчертава, че от 

всичките тези глупости България 
няма никаква полза, да не говорим 
за отношенията й с Македония. Нито 
пък по какъвто и да било начин та-
кива действия могат да стреснат 
македонските активисти в България 
– най-много да ги амбицират. Наис-
тина, каква ли любов очакват бъл-
гарските власти от страна на маке-
донските журналисти, какво добро 
очакват да бъде казано за тях, след 
като така идиотски са се изгаврили 
с журналистите на границата. И как 
ще се отрази това на авторитета на 

България? В момента никак, разби-
ра се, защото е нулев, но пък и се 
разбира защо това е така. И питам 
се – каква е тази европейска страна, 
в която се забранява достъпът на 
журналисти?!

Но всичките тези нелепости на 
службите не можаха да накърнят 
сериозно тържеството. Само си спе-
челиха едно солидно освиркване от 
съборяните.

А дойдоха много хора. Отвсякъде. 
Макар никой да не ги е броил, ве-
роятно бяха над хиляда души. Съ-
борът традиционно започна с едно-
минутно мълчание в памет на подло 
убития революционер и полагане на 

кой гражданин, изпълнител, деец и 
т.н. от Р Македония е заявил, че ще 
участва  на един традиционен, ми-
рен, законен фолклорен фестивал, и 
са им подготвили гранична изненада 
за добре дошли. 

Пътуващите не за пръв път в Бъл-
гария хора открили, че много неща 
са различни този път – например, 
че не могат да влязат в България, 
без да имат резервация за хотел. Не 
могат също така и без покана. При 
това покана, заверена от нотариус в 

как хилядите ежедневни туристи и 
гости  на страната въобще успяват 
да се промъкнат в нея. Но и това 
било малко. Проблем се оказали и 
медицинските застраховки. Тези за-
страховки се купуват на българската 
грани-
ца. За 
онези 
от пъ-
т у в а -
щите , 
к о и т о 
не зна-
е л и 
т о в а 
обсто-
я т е л -
с т в о , 
то не 
им се 
и каз-
вало и 
се ис-
к а л о 
от тях 
да се 
в ъ р -
н а т 
назад 
и да 
си набавят медицинска застраховка 
някъде другаде. Онези, които знаели 
и искали да си платят на границата 
– за тях се оказвало, че бланките 
били свършили и за това нямало как 
да им издадат такава застраховка и 
според това – нямало как да ги пус-
нат. Сред спрените са били певецът 
Ванчо Тарабунов, Никола Костурски 
от организацията на бежанците от 
Егейския дял на Македония, Исмаил 
Бойда от организацията на македон-
ците горани в Косово, Тодор Петров 
– председател на Световния маке-

на събори-
те за Яне, 
някои учас-
тници в 
програмата 
се отказа-
ха. Така 
н а п р и м е р 
р е н о м и -
р а н и я т 
а н с а мбъ л 
„Македон-
ка” от Ох-
рид в по-
с л е д н и я 
ден отказа 
идването си поради страха на роди-
телите да не пострадат децата им 
(участниците в ансамбъла са непъл-
нолетни) при „сблъсъци с полиция-
та”. Наистина колко хубаво мнение 
са създали за себе си българските 
власти в западната ни съседка със 
своите безумни действия. Но тези 
родители се оказаха разумни в едно 
– сблъсъци с полицията, разбира се, 
нямаше, но пък ако бяха тръгнали за 
събора, децата им щяха напразно да 
пътуват. На 24 – 25 април българска-
та граница се оказа неофициално 
затворена за всички онези, които са 
пътували за Всемакедонския събор. 
Това поне отговаря на въпроса с как-
во достойните служби за сигурност 
на България са се занимавали през 
последния месец. Не с “глупости” 
като преследване на опасния кри-
минал, не с корупцията в държава-
та, не с обвързаността на мафия и 
държава, въобще не с онова, с кое-
то неизкусеният страничен човек би 
си помислил, че би трябвало да се 
занимават такива служби. Не. Те са 
се занимавали с далеч по-приятни и 
„важни” за “сигурността” на държа-
вата и гражданите й неща. Подслуш-
вали са и са разузнавали усилено 

донски конгрес, Славко Мангов-
ски и екип на телевизия „Сонце” 
(Манговски е спрян, въпреки че 
има американски паспорт!), теа-
трална група „Скръб и утеха” от 
Скопие... За щастие, успял да 
мине Войо Стояновски заедно 
със семейството си. Дали защо-
то дошъл още в петък, или за-
щото пътувал семейно, а може 
би защото е твърде известно 
име и организаторите на тази 
тъмна и тиха гранична блока-
да са се страхували да не вди-
гнат прекалено голям шум – кой 
знае. Но и него са държали два 
часа на границата. Приложили са му 
гореспоменатите трикове. Обяснили 
му, че щом иска да влиза в Бълга-
рия, трябва да знае всичките й за-
кони и прочие дивотии. Освен това, 
изглежда, са спирани и всякакъв вид 
журналисти от Македония, защото 
нито един не присъстваше на събо-
ра – нещо, което не се е случвало 
дори по Татарчево време. Българ-
ските им колеги пък пак някак си са 
се наговорили (или по-точно са били 
наговорени) и групово бойкотира-
ха събитието. Еми да - не се очаква 
нищо лошо на събора, та те защо да 
идват, като няма да има какво да пи-
шат.

цветя пред 
неговия па-
метник. Пос-
ледва слово 
от името на 
организато-
рите от съп-
редседате-
ля на ОМО 
„Илинден” -
П И Р И Н 
С т о й к о 
Стойков. В 
него между 
другото се 
каза: 

„Предста-
вителите на 
македонско-
то малцин-
ство в България като лоялни граж-
дани имат пълното право да очакват 
държавата да бъде също така лоял-
на и коректна спрямо тях. Да спре 
да отрича тяхното съществуване, 
да вдигне забраната за регистрация 
на партии и организации, да спре 
говора на омразата, да спре асими-
лацията, да могат тези, които искат, 
да изучават македонски език и исто-
рия в българските училища, за да не 
прекъсне културната връзка между 
братя от двете страни на границата. 
...

Но все пак дошло е хубаво време, 
лошото вече отмина. Време за ра-
бота, не за страх. Няма ги вече нито 
войните от миналото, нито железни-
те завеси и студени войни. Идва вре-
мето, за което толкова македонски, 
български и други балкански мисли-
тели и революционери мечтаха, ко-
гато границите си отиват, за да бъдат 
заменени с една обща държавност. 
А на нас, гражданите, остава да ра-
ботим за това заедно с границите 
между държавите да си отидат и гра-
ниците, поставени в душите на хора-
та от враждебните пропаганди.”

За живота и делото на Яне Сан-
дански говори проф. д-р Георги Ра-
дулов.

Благодарение на граничната бло-
када, освен посочените Никола 
Костурски и Исмаил Бойда, не можа-
ха да дойдат да поднесат свои при-
ветствия още и представители на 
Виножито, Македонското междуна-
родно движение за човешки права, 
Австралийско-македонския комитет 
по правата на човека. 

Прочетена бе поздравителна теле-
грама от името на Обединена маке-
донска диаспора:

“Обединета Македонска Дијаспора 
сака да ги поздрави сите присутни 
на овој собир денес,  собрани да му 
оддадете  почит на великанот Јане 

С а н -
д а н -
ски. ... 
Не се 
обесх-
рабру-
ва ј те . 
П р о -
д о л -
ж е т е 
со ва-
ш а т а 
х р а б -
р а 
борба. 
Д ухот 

на Пиринскиот Цар живее и расте во 
сите Македонци, а неговиот завет ќе 
биде целосно реализиран тогаш кога 
сите македонци на Балканот ќе жи-
веат слободно и ќе ги уживат своите 
права во едно мултиетничко и мулти-
културно општество какво што е Ре-
публика Македонија. Во една совре-
мена и модерна Европа во која што 
ќе нема граници, поделби и тортури, 
туку рамноправност, почит и мир.”

Приветствие към събора от името 
на Дружеството за българо-македон-
ско приятелство направи добре из-
вестният на македонската обществе-
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Одисеја во режија на бугарската полиција им го 
направи неуспешен обидот на делегацијата од ма-
кедонски здруженија што сакаа да присуствуваат на 
чествувањето на 95-годишнината од убиството на 
Јане Сандански на неговиот гроб кај Роженскиот ма-
настир на 18 април. 

Првата препрека беше на граничниот премин 
„Станке Лисичково“ кај Благоевград, каде 4 часа беа 
задржани од бугарска страна поради нечитливост на 
буквата „ш“ на сообраќајната дозвола од регистра-
цијата на возилото комбе, за потоа откако влегле во 
Бугарија со друго возило од Делчево, со полициска 
придружба биле вратени од Симитли во полициска 
станица во Благоевград со образложение дека воза-
чот ќе биде казнет бидејќи ги качил патниците од гра-
ничниот премин. 

- Ова е уште една провокација со цел да не стигне-
ме на чествувањето - обвинуваат од Сојузот на Здру-
женијата на Македонците од Егејскиот дел на Маке-
донија и Светскиот македонски конгрес. 

- Сакаме да одиме на една манифестација за одбе-
лежување на годишнината на Роженскиот манастир, 
мислам дека ова ги поминува сите граници. Јас ба-
рав точно од човекот од полицијата да каже зошто не 
враќаат. Оваа комбе не може да оди што недостасува 
на колата, иако на нашата граница полицијата вели 
дека се е во ред со возилото, вели Ѓорѓи Доневски, 
генерален секретар на Здружението на Македонците 
од Егејскиот дел на Македонија 

- Големо огорчување од страна на Бугарија. Не и е 

местото на Бугарија во ЕУ со такви работи да се слу-
жи кои не враќаат назад 100 години - одиме на одбе-
лежување на 95 години од смртта на Јане Сандански 
и 20 години од постоењето на ОМО “Илинден” - вели 
Стојјан Димков од Здружението на бегалците од 
Штип. 

Делегацијата го пропушти чествувањето на годиш-
нината од убиството на Јане Сандански што беше во 
организација на ОМО “Илинден“. За оваа одисеја, ма-
кедонските здруженија најавуваат протестно писмо и 
до Европската унија и до бугарската амбасада.

ОМО “Илинден”-ПИРИН и другите здруженија на 
Македонци во Бугарија следната недела (на 25 април, 
б.р.) ќе ја одбележат годишнината од убиството на 
Сандански пред споменикот во Мелник.

                           (Взето от МИМ)

ност в България проф. Иван Калчев. 
Той имаше късмет, че за да дойде на 
това тържество не му се наложи да 
минава българска граница.

С това официалната част завърши.
Рецитал за Яне Сандански изнесе 

Димитър Иванов от Шумен. Некол-
цина от присъстващите казаха сти-
хотворения за Яне Сандански. Музи-
калната програма откри съставът на 
„Брежанските баби”, които акапелно 
изпълниха традиционно македонско 
пеене. Последва ги фолклорен със-
тав от Благоевград с популярни на-
родни песни и от Разлог – с добре 
известното разложко пеене.

Истински бум предизвика фолклор-
на група „Солунчани” от Солунско, 
Егейския дял на Македония. Облече-
ни в македонски народни носии, те 
играха и пяха (често едновремено) 
типични егейски хора. Срещата с до 
болка познатите ни традиции, дошли 
от зоната на истински културен гено-
цид, силно възбуди присъстващите, 
мнозина от които самите са бежанци 
от Егея. „Не мога да повярвам, че 
доживях да видя това”, ми каза един 
възрастен човек със сълзи в очите. 
Групата представи и народни оби-
чаи. Бурните ръкопляскания и вико-
ве, с които присъстващите следяха 
всяко тяхно движение, неизбежно 
прерасна в масово, общо хоро. „Со-
лунчани” бяха дошли в Мелник, от-
казвайки участието си в голямото 
фолклорно надпяване, което същия 
ден ставаше в Атина. Освен с фолк-
лор, те се занимават и с изучаване 
на македонски език, толкова дълго 
преследван в Гърция. Краят на тях-
ното изпълнение бе изпроводен с 
ръкопляскания, прегръдки и ръкос-
тискания. Впечатленията се оказаха 
взаимно добри. След края на събора 
организаторите получиха писмо от 
ръководителя на „Солунчани”, в ко-
ето се казва: „На парво треба нийе 
да ве благодариме за ова прекрас-
на слава со сите ваши топли стари 
и млади пиринци македонци. Нийе 
треба да благодариме зато што ни 
дадофте можности да ги наполниме 
батериите на срцето и така да про-
должиме на овой тешки али многу 
убави и вистински пат.”

Гвоздей на програмата бе прочути-
ят Войо Стояновски. Неговите песни 
взривиха събора. Той пя добре из-
вестните на всичките си фенове хи-
тове в съпровод на оркестър „Маке-
дония” от Мусомище (с ръководител 
Георги Попов), които също изпълни-

цето на царството на човека, когото 
народа нарече Царот на Пиринот. 

Добре сте дошли!
Тук се събираме отново, не за да 

си припомняме лошото, каквото не-
съмнено е едно убийство, а за да 
преодолеем злобата на миналото, 
да си припомним гражданския дълг 
да не допускаме това минало да се 
повтаря. Да се поучим от грешките 
и да се трудим да обърнем хода на 
историята в разумна посока. Да си 
спомним не убийството, а живота 

на революционера, неговите идеи 
и борба. А те са все още актуални 
въпреки, че изминаха 95 години от-
както черна ръка угаси погледа на 
големия македонски революционер 
Яне Сандански.

Колкото повече се отдалечаваме 
от смъртта на Яне, толкова по живи 
стават неговите идеи. Идеята за то-
лерантност и разбирателство, която 
Яне прилагаше през целия си нем-
ного дълъг живот и която му създаде 
приятели и съратници не само ма-
кедонци, но и българи, гърци, турци. 
Защото той се водеше от максима-
та „Народите са братя и като братя 
трябва да живеят.” Той учеше хората 
на нещо много важно, нещо вечно, 
а именно, че трябва да се борим 
за правата си. „Човек е роден да се 
бори. Робът за свобода. Свободни-
ят – за съвършенство” обичаше да 
повтаря той.

Ако не се борим, не защитава-
ме своите права и интереси – едва 
ли някой друг ще го направи вмес-
то нас. Историята ни е научила, че 
тези, които не искат да се борят за 
своите интереси са принудени да 
работят за чужди такива. И това се 
отнася за всички нас, било македон-
ци, било българи, било турци, било 
роми, било...  От нас зависи да се 
погрижим да направим живота си 
по-добър, а с това и страната в коя-
то заедно живеем.

Яне се бореше за обединени Бал-
кани, за балканска федерация и ето 
днес виждаме тази идея още по-раз-
ширена и всеобхватна как побежда-
ва навсякъде и създава обединена 
Европа.

Яне мечтае-
ше и се бореше 
за общество 
със социална 
сигурност и 
равни възмож-
ности. Колко 
са актуални 
тези идеи до 
ден днешен. 

За това, и за 
още много, за-
ради целия му 
живот и борба 
го уважаваме 
и почитаме. 
Заради това 
се събира-
ме да вземем 
вдъхновение, 
да видим, че 
не малко е 
постигнато и 
не малко се 
е променило 
към по-добро 
от времето ко-
гато бе убит 
Яне.  И за да 
р а з м и с л и м 
къде е наше-
то място, как-
во можем ние 
да направим 

Какво можем да направим като 
македонци и граждани на Р. Бълкга-
рия?

Две са главните неща, които би-
хме могли да направим.

Първо, чрез борбата си за нашите 
права да помогнем не само на себе 
си, но и за демократизацията и ев-
ропеизацията на страната, в която 
живеем.

Второ да бъдем мост за приятел-
ство между Македония и България.

Тази е насоката на борба на ма-
кедонското движение в България, 
което тази година навършва 20 го-
дини легалност. Негов символ ста-
наха именно съборите в памет на 
Яне Сандански. Какво ли не сме 
преживявали на тях. От най-добро 
до най-лошо. Но нека забравим ло-
шото. Обстоятелството, че днес се 
събираме тук свободно показва, че  
е имало за какво да се борим.

Именно ние, като граждани на 
България, можем да установим и 
да се изборим за истинско приятел-
ство между македонци и българи тук 
в България и това да послужи като 
основа за изграждане на също тако-
ва между България и Македония. На 
основа на взаимно уважение, вза-
имно признание, взаимно призна-
ване на малцинствата, уважаване 
на правата. Само на такава основа 
може да се изградят трайни поло-
жителни взаимоотношения между 
двете страни. Ето защо борбата ни 
за признаване на македонското мал-
цинство в България, за признаване 
на македонския език и нация е бор-
ба не само за защита на нашия чо-
вешки интерес,  но и за премахване 
на недоразуменията и опасността от 
конфликти между тези две съседни 
държави. Кой повече от нас маке-
донците в България е заинтересо-
ван от приятелски отношения между 
Македония и България? Никой.

Но борейки се за себе си ние мо-
жем да направим много и за Р. Бъл-
гария. Колкото и да не разбират 
националиститие в тази страна Бъл-
гария се нуждае от своите малцин-
ства толкова, колкото и те се нуж-
даят от нея. И тези отношения също 
трябва да се поставят на основа на 
взаимно уважение.

Представителите на македонско-
то малцинство в България като ло-
ялни граждани имат пълното право 
да очакват държавата да бъде също 
така лоялна и коректна спрямо тях. 
Да спре да отрича тяхното същест-
вуване, да вдигне забраната за ре-
гистрация на партии и организации, 
да спре говора на омразата, да спре 
асимилацията, да могат тези, които 
искат - да изучават македонски език 
и история в българските училища, 
за да не прекъсне културната връз-
ката между братя от двете страни на 
границата. 

Да се спре пороя от пораждащи 

ГОЛЯМ СЪБОР ЗА ЯНЕ В МЕЛНИК
ха заедно с него или отделно много 
македонски песни. Войо пя дълго, 
от сърце, и цялата ливада пред па-
метника заприлича на бурна вода с 
множество въртопи от виещите се 
народни македонски хора.

Общо бе впечатлението, че този 
събор бе един от най-добрите през 
последното десетилетие. Или по-
точно – най-добрият. Така поне 
казваха хората, мнозина от които 
спираха и стискаха ръцете на орга-
низаторите. Той е една добра заяв-
ка за бъдещето. Показва как могат 
да се организират и какви културни 
фестивали могат да направят маке-
донците в България, ако не им се 
пречи от страна на властите.

СЛОВО ЗА ЯНЕ

Позволете да Ви приветствам с 
добре дошли от името на организа-
торите – ОМО „Илинден”-ПИРИН, в. 
„Народна воля”, б. Македонски глас, 
организациите ТМО ВМРО (Незави-
сима) „Илинден”, Дружество на реп-
ресираните македонци в България, 
Македонско християнско братство 
пророк св. Илия и КПД Никола Ва-

пцаров!
Добре 

д о ш л и 
в с и ч к и 
на този 
в с е -
м а к е -
д о н с к и 
с ъ б о р , 
събрал 
хора от 
Р. Бъл-
гария, Р. 
Македо-
ния и Р. 
Гърция. 
Д о б р е 
сте до-
шли тук 
в сър-

днес. А това, 
което можем 
не е малко. 
Ако всеки 
прави само 
това, което 
е възможно 
във неговото 
време бихме 
имали един 
много по-
добър свят. 
Няма по-го-
ляма лъжа 
от отчаяние-
то, че ние не 
сме можели 
нищо. Мо-
жем много. 
Особено за-
едно.

Продължава на стр. 17
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10 803 македонци во 1992 г. и 5 
070 во 2001 г. Овие бројки се мно-
гу далеку од реалноститие. Во пе-
риодот 1946 – 1956 г., кога луѓето 
можеа слободно да се самоопреде-
луваат, како македонци се декла-
рираа 187 000. Од 60-те години на 
20 век во Бугарија започна бран на 
асимилација на малцинствата чија 
прва жртва станавме ние Македон-
ците. За асимилација се користени 
сите сретства што й стојат на рас-
полаѓање на државата – училишта, 
медиуми, служењето војска, разни 
институти и издаваштвото. Се наса-
дува сфаќање дека нема такво неш-
то како македонска нација и дека да 
се тврди спротивното е признак на 
неписменост. Се создава одбивност 
кон македонските диалекти како 
кон селски и некултурни, се врши 
тивка бугаризација на македонски-
те народни песни. Каков апсурд 
навистина – наводно се бугарски а 
имаат потреба од бугаризирање... 
Се користат и инструменти како вра-
ботувањето во државниот сектор, 
закани и подржување на од порано 
создадениот силен страв кај делови 
од населението за да се спречуваат 
Македонците активно да настапува-
ат за своите права. Ги држат нашите 
организации надвор од политички-
от живот, ги дискредитираат маке-
донските активисти дека се платени 
агенти и шпиуни на странска сила 
(најчесто Скопје и Белград, но поне-
когаш дури и Атина).

Каква беше полоѓжбата на Ма-
кедонците во времето на кому-
низмот? 

За време на комунизмот одно-
сот кон Македонците помина низ 
две фази. Првата беше на призна-
вање - во 40-те и 50-те години на 
20 век. Во тоа време имаше дури и 
нешто како културна автономија на 
Пиринска Македонија па дури и во 
еден период се преговараше за при-
соединување на Пиринска Македо-
нија кон тогаш Социјалистичка Ре-
публика Македонија во рамките на 
Југославија. Во една неполна учебна 
година се допушти изучување на ма-
кедонски јазик во бугарските школи. 
Се отвори македонска книжарница, 
театар, имаше емисии за Македон-
ците на бугарското радио и сл. Во 
пописите одржани во тоа време Ма-
кедонците беа 187 000 и така се де-
кларираше 63 % од населението на 
Пиринска Македонија наспроти 33 
% Бугари и 4 % други. Потоа поли-
тиката се смени и започна негирање 
на постоењето на македонската на-
ција и прогонување на Македонци-
те. Насилно беа сменети пасошите 
и во нив на место Македонец беше 
напишано Бугарин. Беше забране-
то слушањето на радио Скопје и на 
македонските песни. Беше органи-

Преставете се.
Се викам Стојко Стојков, роден сум 

во гр. Сандански, Пиринска Македо-
нија, Р Бугарија. Основно и средно 
образование завршив во родниот 
град, а универзитет во Скопје. Имам 
магистерска степен по историја, а 
работам како заменик главен уред-
ник на „Народна волја“, македонски-
от весник во Бугарија. Копретседа-
тел сум на ОМО „Илинден“-ПИРИН.

Што е ОМО „Илинден“-ПИРИН?
Тоа е граѓанска политичка партија 

формирана во 1998 г. од слевањето 
на неколку македонски невладини 
организации во Бугарија. Причината 
за нејзното создавање беше во тоа 
што ниту една од постоечките во 
Бугарија 350 политички партии не 
се застапува за правата на македон-
ското малцинство во Бугарија. Така  
што моравме сами да се организира-
ме и да се бориме за своите права. 
Целите ни се – признавање на ма-
кедонското малцинство во Бугарија 
и давање на сите права предвидени 
во Рамковната конввенција за пра-
вата на малцинствата и останатите 
меѓународни документи. Демократи-
зацијата, развојот и европеизација 
на Бугарија, која за моментот за жал 
е најзаостанатата европска членка, 
исто влегува во нашата програма.

Каква е положбата на Маке-
донците во Бугарија денес?

Нивното постоење отворено и 
официјално се негира од страна на 
државата. Ниту едно од правата 
предвидени во Рамковната конвен-
ција не им е обезбедено. Се кршат 
дури и основни права од  Европска-
та конвенција за правата на човекот 
како например правото на сдружу-
вање. Така невозможно се покажу-
ва регистрирањето на македонски 
друштва. Само годинава се одбиени 
две такви – Друштвото на репреси-
раните Македонци во Бугарија и Кул-
турно просветното друштво „Никола 
Вапцаров“. Официјална позиција на 
државата застапена и во училишта-
та е дека се македонско е бугарско 
и дека македонска нација и јазик не 
постојат. Од тука јасно е дека држа-
вата не одвојува ниту едно евро за 
развојот на македонската култура, 
но одвојува доста за нејзното прис-
војување. Друг сериозен проблем е 
говорот на омраза на кој Македон-
ците се редовна жртва. Судовите 
ги штитат навредувачите, а не на-
вредените. Така например еден тв 
водител – Никола Григоров изјави 
во интервју дека сите „македонис-
ти“ (во бугарија тоа значи луѓе со 
макдонска самосвест) се коренито 
неписмени, мародери, безбожници 
и луѓе без морал. И беше оправдан 
во судот. Слични примери има дос-
та. Зборови како лумпени, неписме-
ни, предавници, шпиуни, па дури 
и хомосексуалци често се користат 
во однос на македонските активи-
сти дури и во медиумите. Имавме во 
2006 г. случаи кога градоначалник 
повика оние што се чувствуваат Ма-
кедонци да бидат избркани од Буга-
рија, двајца парламентарни прате-
ници изјавија дека нашите членови 
треба без суд директно да се праќа-
ат в затвор, а дури и еден водач на 
парламентарна партија кажа дека 
такви како нас треба да ги стрелаат 
на улица. И ниту еден државен ор-
ган не реагира на овие изјави.

Колкав е процентот на асими-
лација на македонците во Буга-
рија и со какви мерки го достиг-
нуваат тоа бугарските власти?

Тешко е да се одреди точно, но 
е висок. Немаме точни податоци 

зирана една сеопфатна асимилација 
со сите сретства на тоталитарната 
држава, при што дури беа отстра-
нувани историски споменици, како 
македонскиот грб од иконостасот на 
Рилскиот манастир. Оваа политика 
роди силен отпор кај Македонците 
на кој властите реагираа со репре-
сии и стотици луѓе се најдоа затвор, 
или беа иселувани во внатрешноста 
на Бугарија или беа тепани, поставу-
вани во невозможни за живеење ус-
лови. Во тоа време никнаа десетици 
илегални македонски организации, 
дел од членовите на кои и денес 
се активни во редовите на нашето 
движење. Само за пример ќе посо-
чам дека еден од копредседателите 
на ОМО „Илинден“-ПИРИН – Стојан 
Георгиев има лежено на два пати по 
4 години во бугарски затвор зарад 
учество во македонски друштва за 
време на комунизмот. Се случи зна-
чи една еволуција кај комунистите 
слична како онаа во Грција. Од по-
борници и подржувачи на правото 
на Македонците тие се претворија 
во наши најогорчени непријатели.

На кој начин ОМО „Илинден“-
ПИРИН се бори за остварување 
на човековите права на Маке-
донците во Бугарија?

На прво место нние ги агитира-
ме и организираме Македонците да 
се борат за своите права. И тоа го 
правиме не само во рамките на пар-
тијата – им помагаме според своите 
можности и на различни македонски 
невладини друштва и организации 
со совети, врски, стручна помош и 
сл. Околу ПИРИН се има оформено 
цело јато од друштва и клубови меѓу 
кои владее едно многу добро разби-
рање и соработка. Ги учиме луѓето 
дека треба да се борат за своите 
права без да се плашат, ги учиме 
како тоа да го прават а и сами се 
учиме

На второ место ги алармираме и 
информираме меѓународните факто-
ри и особено европските институции 
дека постои сериозен проблем со 
правата на македонското малцин-
ство во Бугарија. Мислам дека во таа 
област постигнавме многу. Сеповеќе 
се сфаќа во Европа дека постои про-
блем со македонското малцинство 
во Бугарија и дека тој не е мал.

Друг важен дел на нашата дејност 
е да ги информираме не само при-
падниците на македонското малцин-
ство, но и целата јавност за тоа кои 
сме ние, за што се бориме, како и 
за проблемите на Македонците во 
Бугарија. Имаме обезбедено подрш-
ка од весник „Народна волја“ и од 
билтенот „Македонски глас“ кои ма-
кар и независни како изданија сепак 
силно ја подржуваат нашата кауза. 
Имаме интернет сајт на партијата. 
Би сакале во иднина да имаме и 
свое радио но на тоа поле наоѓаме 
на многу пречки.

Сакаме да се регистрираме, и пре-
ку избори да влеземе во политчкиот 
живот и во институциите и таму да 
ги браниме нашите права. На тој на-
чин мислиме дека ќе падне стравот 
кај Македонците. потоа ќе се сруши 
митот дека Македонците не постојат. 
Навистина кога бугарските граѓани 
ќе видат дека нашата партија доби-
ва илјадници гласови тешко некој ќе 
може да ги убеди дека нема маке-
донско малцинство во Бугарија. Од 
друга страна убедени сме дека на-
шето легално дејствување најдобро 
ќе ги убеди луѓето дека ние не сме 
некакви антидржавни елементи, за 
какви се трудат некои да не пред-
стават. Тоа ќе ја одземе општестве-
ната поткрепа на сегашната антима-
кедонска политика.

Настојуваме (засега без никаков 
успех) да воспоставиме диалог со 
властите за положбата и правата на 
македонското малцинство. Властите 
се преправат дека не постоиме. Но 
не се откажуваме.

Ако треба да посочам на најголе-
миот наш успех досега тоа несом-
нено е правото на мирни собирања. 
Пред само неколку години беше не-
замисливо да се собереме некаде 
јавно, да не зборуваме пак да носи-
ме постери, знамиња или да држиме 
говори. Сега тоа скоро во целина се 
смени. Втор најголем успех според 
мене е фактот што нашите забелеш-
ки и нашите барања се влезени како 
констатации и препораки до бугар-
ските власти во сите меѓународни 
извештаи за правата на малцинства-
та. Пример за тоа од пред само два 
месеци е извештајот на Комесарот 
за правата на човекот при Советот 
на Европа Томас Хамарберг за Буга-
рија во кој скоро во целина се заста-
пени нашите погледи и барања. 

Каде претежно живее маке-
донско населење во Бугарија?

Македонци живеат во цела Бу-
гарија. Особено голем е бројот на 
бегалците од Егејска Македонија, 
раселени дури до Дунав и Црното 
море. Сепак најголема е концентра-
цијата на Македонци во Пиринска 
Македонија.

Како управувате со партијата?
Имаме колективен раководен ор-

ган – Претседателство кое се состои 
од петмина рамноправни копретсе-
датели, кои заеднички управуваат 
со партијата. Ова се покажа нај-
добро решение по повеќе причини. 
Од една страна товарот се распоре-
дува на повеќе глави, од друга се 
убива опасноста од лидероманија, 
од трета на службите за безбедност 
кои активно работат против наша-
та партија им е потешко да излезат 
накрај со петмина раководители од-
колку со еден. Председателството се 
контролира од Централниот совет 
во состав од 25 души, а законитоста 
и финансиската акуратност се следи 
од комисија од петмина.

Знаеме дека бугарската власт 
не ја признава ПИРИН. Кажете 
нешто за тоа.

Бугарските власти ја регистрираа 
нашата партија во февруари 1999 
г. броени денови пред да поднесат 
апликација за добивање датум за 
почеток на преговори со ЕУ. Една 
година потоа и две недели одкако го 
добија бараниот датум не забранија. 
Го добивме делото во Страсбур, но 
Бугарија одби да ни ја врати регис-
трацијата со изговор дека пресудата 
не ја задолжувала. Не само тоа – го 
смени законот и наместо старите 50 
членови неопходни за создавање 
партија, се постави услов од 5 000. 
Ние собравме во 2006 г. 6 000 и тоа 
во услови на неверојатна, масовна 
кампанија против нас. Судот најде 
други формални причини да не од-
бие, а сите наши членови беа вика-
ни во полиција и заплашувани. Не-
кои и по три пати. Тоа се направи 
за да да не биде возможно повторно 
да собереме повеќе од 5 000 члено-
ви и да бараме регистрација. Исто-
времено за да се спаси митот дека 
наводно има само 5 000 луѓе кои се 
самоопределуваат Македонци во Бу-
гарија беше измислена и наметната 
преку медиумите клеветата дека ние 
сме им плаќале на луѓето да стану-
ваат членови. Се посочуваше дури и 
на цифра од 500 евра на член што 
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          Продължава на стр. 11

ВРЕМЕТО РАБОТИ ЗА НАС САМО АКО 
И НИЕ РАБОТИМЕ ЗА СЕБЕ

Интервју  на копретседател на ОМО „Илинден“-ПИРИН пред „Нова Зора“ – весникот на Македонците во Грција од април 2010 г.
поради манипулациите извршува-
ни за време на секој попис за да се 
намали бројката на луѓето со маке-
донска самосвест. Официјално спо-
ред последните два пописи имало 
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В БЪЛГАРИЯ ИМА 
МАЛЦИНСТВА!

Позиция по отношение на изявленията на министър Младенов, че в България няма македонско или други малцинства

би значело дека сме потрошиле три 
милиони евра само за членови. Па 
се пушти во медиумите глас дека сме 
ги краделе податоците на луѓето, 
дека сме запишувале умрени, луди 
и секакви слични работи, макар да 
е очигледно дека ако имаше нешто 
такво одамна ќе бевме дадени на суд 
и ке бевме в затвор. Досега сме на-
правиле три обиди за регистрација 
по различни основи и сите се одби-
ени. Пак водиме дела во Страсбург 
од кој сега очекуваме една појасна 
и недвосмислена пресуда, која Бу-
гарија да не може да ја заобиколи. 
Проблемот не е само со партијата – 
како што спомнав и погоре воопшто 
не се регистрираат македонски орга-
низации во Бугарија.

По влезот на Бугарија во ЕУ 
дали нештата се подобрија за 
Македонците таму?

Немногу. Бугарските власти на по-
четокот дури помислија дека одкако 
влегоа во Европа за нив критериуми-
те повеќе не важат па настапи заос-
трување на политиката против нас. 
Имаше забранет собор, па повици 
да се забрани македонскиот весник 
„Народна волја“... За среќа брзу им 
докажавме дека грешат па настапи 
одредено олеснување, кое се гледа и 
во фактот дека соборот за Јане Сан-

дански е дозволен.

Дали имате соработка со други 
македонски организации ширум 
светот?

Да. Најблизки односи на Балканот 
имаме со Виножито, партнерство од 
кое имавме навистина многу корист. 
Потоа  со организациите на Македон-
ците во Албанија и со друштвото на 
Егејците во Битола. Имаме исто така 
контакти со организации и претс-
тавници на Македонците во Рома-
нија, Хрватска и Србија. Надвор од 
Балканот наши најблиски партнери 
се Македонското межународно дви-
жење за човекови права во Канада, 
Австралиско-македоснскиот комитет 
за човекови права и Обединетата 
македонска диаспора. Во Бугарија 
најблиски односи имаме со Бугарски-
от хелзинкски комитет. И  едни од 
најважните се нашите врски со ЕФА, 
чиј `член како партија сме ние. 

Кој е вашиот став са барањето 
од страна Грција, Р Македонија 
да го смени своето име?

Тоа е едно апсурдно барање поро-
дено од фрустрациите на грчкиот на-
ционализам. Вистинските мотиви не 
можат да бидат тие кои се истакну-
ваат официајално – ниту Р Македо-
нија може да биде некоја закана за 
Грција, ниту системот воспоставен 
со НАТО и ЕУ оставаат простор за 

било каква агресија. Грција не може 
да претендира за ексклузивно право 
на името Македонија, да не зборува-
ме за имиња како Александар Маке-
донски и сл. За пример ќе кажам дека 
во Бугарија постојат еден куп улици, 
плоштади, објекти, па дури и партии 
и организации кои во себе го содр-
жат зборот Македонија, има улица во 
Софија со име Александар Македон-
ски, а во Пловдив подигнаа статуа на 
Филип Македонски. На сето тоа Гр-
ција не реагира што доволно зборува 
дека проблемот не е името или исто-
риското наслетство, туку навистина 
проблем се Македонците, македон-
ската нација и јазик. Мотивите зна-
чи се иститие поради кои и Бугарија 
одбива да ги признае македонската 
нација и јазик. Овие две земји нема-
ат сила да се соочат со реалността, 
ниту да ги признаат грешките од ми-
натото. Не случајно се забележува 
одредена соработка межу Грција и 
Бугарија не само против Република 
Македонија, но и против македонски-
те малцинства. Само да потсетам на 
тоа дека бугарските власти лани кон-
фискуваа предизборните материали 
на Виножито, без апсолутно никаква 
причина.

Главна манифестација на Ма-
кедонците во Бугарија е собирот 
кај Роженскиот манастир во вр-
ска со убијството на Јане Садан-

Европската Слободна Алијанса - Виножито, поли-
тичката партија на македонското малцинство во Гр-
ција, Австралиско-Македонскиот Комитет за Чове-
кови Права (AMHRC) и Македонското Меѓународно 
Движење за Човекови Права (MHRMI) ја повикуваат 
меѓународната заедница да ја принуди грчката влада 
да преземе акцији за ставање крај на нејзините по-
вреди на човековите права како што е обелоденето во 
годишниот извештај на Стејт Департментот на САД за 
човековите права во Грција.

Сепак, повторно, негирањето на правата на маке-
донското малцинство е вклучено во овогодинешниот 
извештај. 

Во однос на слободата на здружување, Стејт Де-
партментот истакна дека “владата продолжува да од-
бива да дозволи регистрација на здружението  “Дом 
на Македонската Култура” спротивно од одредбите на 
цивилниот код” и дека во текот на годината меѓуна-
родни и невладини организации изразија загриженост 
дека оваа практика ја повредува слободата на здру-
жување. “ Слични проблеми, исто така, постојат во 

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
на ЕСА- Виножито, MHRMI, AMHRC

1. Твърдението на министъра, че 
в България няма малцинстваq не 
отговаря на реалността. Съществу-
ването на голям брой малцинства е 
очевиден факт. Всички преброява-
ния през последните седем десети-
летия регистрират съществуването  
на многохилядно македонско, както 
и на множество други малцинства.

2. Тази очевидно противна на ис-
тината позиция министъра се опит-
ва да аргументира позовавайки се 
на българската Конституция. Но в 
нея никъде не пише, че в България 
няма малцинства. В Конституцията 
на практика се признава съществу-
ване на малцинства, когато се гово-
ри за правата на лицатаq на които 
българският език не им е майчин.

България подписа Рамковата кон-
венция за защита на националните 
малцинства, парламентът я рати-

фицира, а Конституционният съд 
утвърди, че тяq както и понятието 
национално малцинство не са анти-
конституционниq както се оплаква-
ха тогава някои едномисленици на 
Младенов от екiтремните политиче-
ски сили в България. Така че и спо-
ред българското право в България 
има национални малцинства.

3. Също толкова неуспешен е и 
опитът да се оправдае недаването 
на права на малцинствата с твър-
дението, че България давала само 
индивидуални, а не колективни 
права. Такава декларация може 
само да бъде израз на слаба прав-
на култура в българското външно 
министерство, тъй като правата на 
малцинствата не са колективни, а 
индивидуални права, които се прак-
тикуват колективно. И някои от ос-
новните човешки права, като пра-

ски. Кажете нешто за тоа и дали 
имате и други културно-истори-
ско-политички манифестации?

Навистина соборот што секоја го-
дина се одржува во спомен на голе-
миот македонски револуционер Јане 
Сандански и неговото убијство се 
наметна како најголема манифеста-
ција на Македонците во Бугарија во 
последните 20 години. Има и дру-
ги. Секоја година го одбележува-
ме денот на Илнденското востание, 
раѓањето и смртта на Гоце Делчев, 
денот на Креснеското востание како 
и 12 септември - ден на геноцидот 
над македонското движење во Буга-
рија. Последниот датум е посветен 
на масакрот извршен врз дејците на 
македонската левица во 1924 г. со 
активно соучество на бугарските ад-
министративни и воени власти и ме-
диумите.

Што им порачувате на Маке-
донците во Грција?

Истото што и на Македонците во 
Бугарија. Треба да работиме за сво-
ите права без прекини, без очају-
вање, без страв. Ако секоја генера-
ција го прави тоа што е во нејзини 
можности, тоа е доволно. Времето 
работи за нас само ако и ние работи-
ме за себе. (Оригиналът е на гръцки 
език)"Нова Зора"

вото на сдружаване, на събрания, 
създаване на семейство и т.н., не 
могат да се практикуват иначе ос-
вен колективно, но все пак си оста-
ват индивидуални. Според логиката 
на министъра и тези човешки права 
трябва да се отменят.

4. Опитът да се заобиколи по-
нятието малцинство не е случа-
ен. Декларирайки, че в България 
няма малцинства и че България не 
признава малцинства, Младенов 
всъщност отхвърля Рамковата кон-
венция за защита на националните 
малцинства, която е част от българ-
ското законодателство и съгласно 
Конституцията има предимство 
пред останалите закони в Бълга-
рия, които биха й противоречали. 
Не е случайно, че в неговия речник 
отсъства понятието права на мал-
цинствата.

Добре известна е мъдростта, че 
този, който иска да направи нещо – 
търси начин, а онзи който не желае 
– намира оправдания. Истининост-
та на тази поговорка потвърждава 
и Младенов. Преведени на норма-
лен език, неговите думи означават, 
че България не дава и няма да дава 
на своите граждани онази част от 
правата на човека известни като 
права на малцинствата, и няма да 
изпълнява всичките си обвръзки 
като член не само на Европейския 
съюз, но и на международната 
общност. Това е същевременно и 
признание, че в България няма ця-
лостна демокрация. Поне не и за 
малцинствата. Толкова за “новата” 
стара политика на България и за 
“новия” начин на мислене на бъл-
гарското правителство.

Пресцентър на ОМО 
“ИЛИНДЕН”-ПИРИН

ВРЕМЕТО РАБОТИ ЗА НАС САМО АКО 
И НИЕ РАБОТИМЕ ЗА СЕБЕ

однос на турски културни здруженија. 
Во извештајот, исто така, е забележано дека “нај-

малку десетина неидентификувани лица, насилно ја 
прекинаа презентацијата на новиот грчко-македонски 
речник и обраќањето на еден западен лингвист и ака-
демик во Центарот за Странски Дописници во Ати-
на. Според информациите лицата оштетиле банери и 
видео опрема, а повредиле и најмалку еден новинар. 
Наводно, тие биле членови на ултра-националистичка 
група Хриси Авги (Златна Зора). “Ова неонацистичка 
група е толерирана од страна на државата и целосно 
учествува во политичкиот живот на Грција. 

Исто така Стејт Департментот го споменува из-
вештајот издаден во Март 2009 година од страна на 
независниот експерт за малцински прашања на ОН, 
г-ѓа Гај Мекдугал, во кој таа “ја повикаа владата да 
се повлече од спорот околу тоа дали постои маке-
донско или турско етничко малцинство во земјата и 
наместо тоа да се фокусира на заштитата на правото 
на само-идентификација, слободата на изразување и 
слободата на здружување на тие заедници и целосно 

да се усогласи со пресудите на ЕСЧП кои велат дека 
на здруженијата треба да им биде дозволено да го ко-
ристат зборот “македонски” и “ турски “во нивните 
имиња и слободно да ги изразуваат своите етнички 
идентитети. Независниот експерт откри дека тие што 
се идентификуваат себеси како етнички Македонци 
се уште пријавуваат дискриминација и малтретирање. 
Претставниците на ова малцинство тврдат дека се ос-
порува правото на слобода на здружување, цитирајќи 
неуспешни напори од 1990 година да се регистрира 
здружението “Дом на македонската култура” во Ле-
рин. “ 

Иако ЕСА-Виножито, AMHRC и  MHRMI го поздра-
вуваат вклучувањето на горенаведените информации 
во извештајот, има некои значајни пропусти кои би 
можеле да го зајакнат извештајот со цел да се добие 
подобра слика за состојбата на човековите права во 
Грција. На пример, во извештајот не се споменуваат 
Македонците политички бегалци кои беа протерани 
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След про ме ни те в за ко ни те, из вър-
ше ни през по с ле д ни те го ди ни, все ки 
бъл гар с ки гра ж да нин мо же да по и с ка 
и да по лу чи въз мо ж ност да пре г ле да 
сво е то до сие от вре ме то на ко му ни з ма. 
То ва ста ва чрез по да ва не на мол ба до 
Ко ми си я та за раз к ри ва не на до ку мен ти-
те и за обя вя ва не на при на д ле ж ност на 
бъл гар с ки те гра ж да ни към Дър жа в на 
си гур ност и ра зу з на ва тел ни те слу ж би на 
Бъл гар с ка та на ро д на ар мия. Ко ми си я та се 
на ми ра в Со фия. След из ве с тен пе ри од на 
из ча к ва не гра ж да ни нът по лу ча ва от го вор 
да ли има до сие. До кол ко то има та ко ва, 
той мо же да го пре г ле да, ка то то ва мо же 
да се вър ши са мо в Со фия в чи та л ня та 
на спо ме на та та ко ми сия. Тъй ка то тя е 
мал ка по обем, за я в ки се пра вят един ден 
пре д ва ри тел но по те ле фо на. Гра ж да ни-
нът по д пи с ва де к ла ра ция,   че ня ма да 
из по лз ва по лу че на та ин фор ма ция про-
ти в но на съ ще с т ву ва щи те за ко ни. Ос вен 
да пре г ле да и че те до си е то си, мо же да 
по ръ ча да бъ дат ксе ро ко пи ра ни от дел ни 
до ку мен ти от не го или до ри ця ло то, ка то 
це на та е 25 сто тин ки на стра ни ца. Все ки 
мо же да ви ди сво е то до сие или то ва на 
свой ро д ни на (с пъл но мо щ но), или пък 
на свой по чи нал ро ди тел. 

За що да си про ве рим до си е та та при 
вси ч ки те те зи не у до б с т ва? 

Ос вен ли ч но лю бо пи т с т во и съ в сем 
ре ал на та въз мо ж ност да раз к ри ем аген ти-
те, ко и то са ни то пи ли ня ко га, има и да леч 
по-цен ни не ща, осо бе но за нас, ма ке дон-
ци те. В сво и те до си е та мо жем да от к ри ем 
до ка за тел с т ва, че сме би ли ре пр еси ра ни, 
че за кон но то на пръв по г лед увол не ние не 
е би ло по ра ди ди с ци п ли нар ни при чи ни, 
а е на ре де но от слу ж би те за си гур ност 
по ра ди ма ке дон с ки по зи ции и про я ви 
на жер т ва та. По то зи на чин мо же м да 
кан ди да т с т ва ме за обе з ще те ние ка то ре-
п ре си ра ни и да го по лу чим на пук на пра-
к ти ка та, ко я то съ ще с т ву ва в мо мен та да 
не се при з на ва за ре п ре сии из вър ше но то 
сре щу ма ке дон ци. Съ що та ка досиетата 
мо гат да ни сна б дят с до ка за тел с т ва, че 
пре с ле д ва не то сре щу съ о т ве т ния чо век 
не е би ло кри ми нал но, ка к то по ня ко га са 
оби ча ли да ги фор му ли рат то та ли тар ни-
те вла с ти, а на ци о нал но и по ли ти че с ко.  
До ка за тел с т ва та в до си е та та мо гат в то ва 

от но ше ние мно го да по мо г нат. 
Дру га ва ж на при чи на да на п ра вим то-

ва е да до ка жем ис то ри че с ка та ис ти на, че 
ма ке дон ци те в Бъл га рия са пре с ле д ва ни 
за ра ди сво е то са мо съ з на ние. До ку мен-
ти те в до си е та та мо гат да по с лу жат за 
из да ва не на кни ги и бро шу ри със спо-
ме ни, за пу б ли ку ва не на ма те ри а ли във 
ве с т ни ци и т.н. Те зи ма те ри а ли мо гат 
мно го да по с лу жат в бор ба та ни за чо-
ве ш ки пра ва. По пъл ва нето на ли ч на та и 
се мей ната ис то рия и ар хив и ос та вя не то 
на на ши те на с ле д ни ци сви де тел с т ва за 
на ша та бор ба и стра да ния е не по-мал ко 
ва ж но не що в слу чая. 

Ето за що при зо ва ва ме вси ч ки ма ке-
дон ци в Бъл га рия (а и не са мо те), ко и то 
са би ли пре с ле д ва ни и ре п ре си ра ни, да 
по да дат мол ба до спо ме на та та ко ми сия да 
пре г ле дат до си е та та си, ка то пре с ни мат 
най-ва ж но то в тях, и да се свър жат с нас 
чрез ре да к ци я та на в. “На ро д на во ля” за 
по мощ в пу б ли ку ва не то или за кон сул-
та ция за ис ка не то на за кон но дъл жи ми те 
обе з ще те ния на ре п ре си ра ни те. 

Формулярът, с който се иска достъп 
до досието има следният текст (виж и 
снимката вдясно):

“До г-н Председателя на Ко ми си я та 
за раз к ри ва не на до ку мен ти те и за обя-
вя ва не на при на д ле ж ност на бъл гар с ки те 
гра ж да ни към Дър жа в на си гур ност и 
ра зу з на ва тел ни те слу ж би на Бъл гар с ка та 
на ро д на ар мия

ЗАЯВЛЕНИЕ
от (име, презиме, фамилия)
жител на (гр/село, ул., блок, вход, 

ап.,пощенски код, телефон)
ЕГН.................
Г-н Председател,
На основание Закона за достъп и  

раз к ри ва не на до ку мен ти те и за обя вя-
ва не на при на д ле ж ност на бъл гар с ки  
гра ж да ни към Дър жа в на си гур ност и 
ра зу з на ва тел ни те слу ж би на Бъл гар-
с ка та на ро д на ар мия, моля да ми бъде 
осигурен достъп до всички документи, 
събирани за мен.

(град, ден, месец, година) / (подпис)”
Адресът на комисията е:София 1000, 

ул. “Врабча” 1. ДРМБ

ОТВАРЯНЕ НА 
ДОСИЕТАТА

До:
Висшия съдебен съвет на Р.България
София    1000,   ул. Съборна, 9
Народно събрание на Р.България 
Комисия по правата на човека, вероиз-
поведанията, 
жалбите и петициите на граждани-
те
София 1169, пл. "Народно събрание" 2
Комисия за защита от дискриминация
 бул. Драган Цанков, 35 София 1125
Омбудсмана на Р.България 
София 1000, ул. Джордж Вашингтон 
№ 22 

Уважаеми дами и господа,
След вече двадесет годишна агония и 

постоянните проблеми пред настоявани-
ята на репресираните от комунистиче-
ския режим македонци, граждани на Р. 
България да бъдат третирани наравно с 
останалите репресирани в страната;

След като ни се изчерпаха всички оч-
аквания и надежди от всички управялва-
щи досега правителства:

 След като не се признава дори фор-
мално факта за нашето съществуване и 
страдание;

Ние долуподписаните български граж-
дани с македонско самосъзнание, реп-
ресирани заради нашите чувства, убеж-
дения и народностна принадлежност от 
тоталитарния режим, които сме само 
символична част от общия брой на реп-
ресирани македонци в България, реши-
хме да Ви пишем това отворено писмо, 
с надеждата, че ще ни разберете и ще се 
застъпите за признаването ни като реп-
ресирани и за безпрепятственото полу-
чаване на законово предвидените за реп-
ресираните обезщетения.

Ние, репресираните от страна на ко-
мунистическия режим, македонци в 
Р.България, искаме и молим:

1. Да направите необходимото според 
възможностите, които законът е предос-
тавил на институциите, които предста-
влявате, съдебните органи в Р. България 
да прилагат законите еднакво към всич-
ки граждани на Р. България, независимо 
от техния произход, етническа и рели-
гиозна принадлежност, в това число и 
към нас. Оплакването ни конкретно е 
от това, че вече трета година, се отказва 
регистрация на нашето дружество с най-
разнообразни и често съвсем странни 
мотиви, но както се убедихме единстве-
ната истинска причина е това, че сме  за-

явили, че сме македонци. Дължим да Ви 
уведомим, че не само нашето дружество, 
но и много други защитаващи различни 
интереси и изразяващи различни нужди 
на македонското малцинство в България 
се сблъскват с този проблем, което прави 
българските граждани с македонско са-
мосъзнание неравноправни и хора втора 
категория, на които е отнето правото на 
сдружаване заради етническата им при-
надлежност. Така е и с обезщетенията и 
останалите права, за които на нас реп-
ресираните македонци ни се правят вся-
какви пречки. 

2. Ето затова молим да вземете отно-
шение и да се ангажирате за премахване 
на този вреден стереотип. Това може да 
стане  като заявите публично и офици-
ално  съществуването на репресирани 
от комунистическия терор граждани на 
Р. България с македонско самосъзнание 
(а не както ни третират сега само като 
репресирани граждани на Р .България 
по политически причини), че македон-
ското малцинство в страната и неговите 
представители не са някакви врагове и 
предатели, а лоялни граждани на държа-
вата, било като изпозлвате законните си 
правомощия, за да прекратите тези съ-
ществуващи неправди.

3. Да се издирят, чрез МВР, Министер-
ството на правосъдието и други компе-
тентни институции всички репресирани 
от комунистическия режим македонци 
в България, да им се осигури цялостен 
безплатен медицински преглед за трав-
ми и болести, получени при тяхното 
преследване по арести, карцери, затвори 
и осигуряване на съответното лечение.

4. Да се назначат в общинските, област-
ните и централната комисии за репреси-
рани, по един репресиран македонец, за 
да защитава интересите на репресирани-
те македонци и наследниците им. За по-
мощ при избора на тези хора предлагаме 
услугите на нашето сдружение.

5. Молим да ни дадете конкретен отго-
вор в разумен срок на всяко от посчените  
в настоящето писмо въпроси, след като 
бъде разгледано от Вас и компетентните 
Ви съветници, 

С уважение:
                  Стоян Герасимов Василев
Приложение:
копия от съдебни решения по молбата 

за регистрация на нашето дружество
Следват подписи

Дружеството на репресираните Македонци в България съобщава:

О Т ВО Р Е Н О  П И С М О 
Н А  Д РУ Ж Е С Т ВО Т О 

Н А  Р Е П Р Е С И РА Н И Т Е 
М А К Е Д О Н Ц И  В  БЪ Л ГА Р И Я

од Грција за време на граѓанската вој-
на во Грција и на кои не им се дозво-
лува враќање во Грција ниту враќање 
на државјанството и правото на соп-
ственост, поради фундаментално дис-
криминаторските закони донесени во 
1982 и 1985, односно таквите права беа 
овозможени само за “Грците по род”. 
Во 2009 година оваа дискриминација 
беше забележана од страна на незави-
сниот експерт за малцински прашања 
на ОН, Европската комисија против 
расизмот и нетолеранцијата (ECRI),а 
повеќето податоци неодамна беа пов-
торно забележани во извештајот на Бо-
рис Цилевич од Парламентарното Со-
брание на Советот на Европа (PACE). 
Во делот на верските слободи, Стејт 
Департментот не успеа да го спомене 
постојаниот прогон на отец Никодим 
Царкњас и негирањето на црковни 
служби на македонски јазик. 

Исто така, морат да се истакнат го-
лем број на неточни податоци во из-
вештајот на Стејт Департментот. Прво 
на македонски јазик не се зборува само 
во “северозападната област на држава-
та”, односно во Регионот на Западна 

Македонија, како сугерира извештајот, 
но, исто така, во северно-централниот 
дел на земјата, имено, во регионот на 
Централна Македонија, односно околу 
градовите Воден, Негуш и така натаму. 
Второ, во однос на изјавата дека “мал 
број на лица кои зборуваат на словен-
ски јазик инсистират на само-иденти-
фикување како”Македонци” сакаме да 
нагласиме дека е неприфатливо (и не-
точно) бројот на лица во северна Гр-
ција, кои се идентификуваат како Ма-
кедонци по националност и бројот на 
луѓе кои зборуваат на македонски јазик 
да се прогласи како “мал”. 

Со оглед на фактот дека во Грција, 
преку пописот, нема податоци олколу 
прашања од етнички и јазичен иден-
титет не е соодветно Стејт Департ-
ментот (а уште повеќе грчката влада) 
да шпекулираат со броеви. ЕСА-Вино-
жито, AMHRC и MHRMI ја повикуваат 
меѓународната заедница да побара од 
грчката влада во следниот национален 
попис во 2011 година., под меѓунаро-
ден надзор, да се соберат податоци за 
етничката и јазичната разновидност. 

Во однос на тврдењата во извештајот 

дека “Владините претставници и судо-
вите ги одбиват барањата од страна на 
словенски групи, да се идентификува-
ат со користење на зборот” македонски 
“, наведувајќи дека околу 2,2 милиони 
етнички (и лингвистички) грчки граѓа-
ни, исто така, го користат терминот 
“македонски”за да се идентификуваат” 
ние би сакале да истакнеме, како што 
сме правеле и во минатото, дека ова е 
лош обид од страна на грчката влада 
да манипулира со овие прашања. Ет-
ничките грчки граѓани кои би можеле 
да се идентификуваат како “Македон-
ци” го прават тоа во регионална / гео-
графска смисла (и многу, исто така се 
идентификуваат како Понтијци, бегал-
ци-дојденци итн, во смисла на тоа дека 
значителен број од нив се населиле во 
Грција од Мала Азија, по 1923 година), 
додека другите грчки граѓани се иден-
тификуваат како Македонци во етно-
културна смисла. Тврдењето дека не-
кои етнички Грци додават географски 
/ регионален префикс пред нивниот 
главен етнички идентитет (“грчки”) не 
можат да служат како оправдување за 
скратување од Македонците на своеото 
право на етнички идентитет. Правото 
на само-идентификација е од клучно 

егзистенцијално значење и мора да се 
почитува. Овие точки би требало да 
бидат признаени од страна на Стејт Де-
партментот во својот извештај и грчка-
та одговорност не треба да се презен-
тира на тој начин, кој се чинеше дека 
се обидува да обезбеди “оправдување” 
за дискриминаторската политика на гр-
чката држава. 

Конечно, ЕСА-Виножито, MHRMI 
и AMHRC оваа година мора уште ед-
наш силно да ја осудиме употребата 
од страна на Стејт Департментот  на 
термините “словенски дијалект” и 
“словенски групи. Овие не се услови-
те на само-идентификација и би било 
посоодветно во извештајот за човеко-
вите права на Стејт Департментот на-
вистина да се почитува принципот на 
само-идентификација и да се спомену-
ва оваа група и нејзиниот јазик, еднос-
тавно, како македонски. Овие термини 
веќе долго време во Грција се употре-
буваат погрдно и биле користени во 
комбинација со обидите насилно да се 
асимилираат, па дури и да се истребат, 
Македонците. Ние веруваме дека оваа 
грешка во извештајот наредната годи-
на ќе биде поправена.МГ

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
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и да не му се дадат права-
та. Тоа е за надвор. А пак на 
внатрешен план Македонци-
те и нивната самоопредел-
ба се третирани како акт на 
предавство, непријателство 
и немање знаења и култура. 
На моменти дури и не ни се 
оспорува директно правото 
да тврдиме дека сме Маке-
донци, но само далеку од 
општетсвото, без да се бори-
ме за своите права и без да 
претендираме дека нашата 
волја е нешто повеќе од глу-
пост и каприц. Затоа во Бу-
гарија македонски органи-
зации не се регистрираат 
– за да бидат изолирани 
Македонците далеку од 
општетсвото, полити-
ката и власта. За таа цел 
свесно се подржува и една 
нездрава атмосфера на 
страв, преку медиумите, 
преку закани од политича-
ри, преку викање на члено-
вите на ОМО „Илинден“-
ПИРИН во полиција, преку 
ширење секакви гласови и 
закани.

Во Бугарија постои силен 
одпор против правата на 
малцинствата воопшто. Под 
силна принуда и како услов 
за евроинтеграција Бугарија 
ја потпиша и ратификува 
Рамковната конвенција, но 
никогаш не ја примени на 
практика. Од времето кога 
беше потпишана до влегу-
вањето во Европа, во Буга-
рија се водеше остар спор 
дали во Бугарија постојните 
малцинства се национални 
малцинства. Одкако влезе 
во Европа во Бугарија веќе 
се дебатира (или по ско-
ро се постулира) дека нема 
малцинства воопшто. Која е 
суштината на овие ирацио-
нални спорови во Бугарија, 
кои на надворешен човек му 
изгледаат како споровите на 
средновековните схоласти-
ци, колку ѓаволи можат да 
се соберат на врвот на една 
игла? Суштината е во тоа 
како да се прими формално 
европската директива, а да 
не се дадат права на мал-
цинствата, како да не се при-
мени Рамковната конвенција 
за националните малцинства 
„Не постои дефиницја што е 
тоа национално малцинство“ 
– еве каде го најдоа спасот 
бугарските политичари и еве 
зарад што се водеше тој спор 
„што е тоа национално мал-
цинство и дали постои кај 
нас“. Од „има малцинства, но 
не се национални“, до „нема 
малцинства а само ѓраѓани“ 
ова е не точно еволуција-
та на бугарскиот став, кол-
ку враќањето кон изворните 
позиции на бугарската поли-
тика која се карактеризира 
со силно недемократскиот 
однос спрема малцинства-
та. Краткото попуштање за 
време на кандидатурата за 
европски член е надминато. 
Европската членка Бугарија 
сега може да си дозвли да 
го следи грчкиот пример и да 
прави што сака – таа е веќе 
внатре. Ова е во мало израз 

цијална декларација), влада 
(во лицето на надворешен 
министер), двајца претсе-
датели, уставен суд, глав-
ниот суд во престолнината, 
бугарски европарламента-

„МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО  ВО 
БУГАРИЈА НЕМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА“
„Македонско малцин-

ство во Бугарија нема и 
не може да има“ – ова изја-
ва го стави почетокот на 
официјалното негирање на 
македонското малцинство 
во Бугарија во 1963 г. по две 
децении на делумно при-
знавање. Зборови на дик-
таторот Тодор Живков. Во 
прикверчерието на примање-
то на Бугарија во Европски-
от сојуз – во ноември 2006 г. 
истите зборови буквално ги 
повторуваа бугарски евро-
парламентарци. Повод беше 
барањето на пратеничката 
група на ЕФА признавањето 
на македонското малцин-
ство и регистрацијата на 
ОМО „Илинден“-ПИРИН да 
се вклучат во последниот из-
вештај за земјата. „Македон-
ско малцинство во Бугарија 
нема и не може да има“ е де-
визата на политиката со која 
се судираат Македонците во 
Бугарија. За 28 години тота-
литарно вадеење и 16 годи-
ни демократија бугарската 
позиција спрема македон-
ското малцинство не напра-
ви нито чекор во позитивна 
насока. Напротив – во некои 
аспекти стана само уште 
покрајна и категорична.

Колку е слична оваа пози-
ција со онаа на Грција!

Македонците во Бугарија и 
Грција имаат пред себе многу 
тешка борба бидејки го имаат 
целиот државен систем про-
тив себе. Бугарија и Грција 
се демократски земји повеќе 
формално, театрално заш-
то модата на времето бара 
носењето на таква државна 
носија – нивната темелна 
идеологија не е демократија-
та туку етнонационализмот. 
Македонските малцинства 
во овие две земји ја имаат 
несреќата со самото свое 
постоење да го уриваат те-
мелниот мит, вистинската 
државна идеологија; затоа 
на Македонците се гледа 
исто како што инквизиција-
та гледала на еретиците или 
како што во една демократ-
ска земја би гледале на те-
рористите. Во овие две земји 
многу малку се осетливи на 
антидемократски испади, на 
корупцијата, на организи-
раниот криминал, на злоу-
потребите со власта - но се 
бескрајно осетливи на маке-
донските демократски проја-
ви и барања. Со самото тоа 
македонските движења за 
права се предодредени да 
бидат на страната на демо-
кратијата и како спротивста-
вени на деструктивните ет-
нонационализми на земјите 
во кои живеат тие се осудени 
да бидат максимално демо-
кратски, позитивни и прогре-
сивни.

Негирањето на македон-
скиот идентитет и како 
производ од тоа неги-
рањето на македонските 
малцинства – тоа е гене-
ралниот проблем, од кој 
излегуваат сите други.

Негирањето на самото 
постоење на македонското 
малцинство во изминатите 
две децении демек-демо-
кратија во Бугарија се има 
вршено од најофицијално 
ниво – парламент (со офи-

на целата бугарска политика 
спрема Европа – привидно 
прифаќање на критериуми-
те и формално исполнување 
на условите и тоа само кога 
нема на каде. Како да стане 
европска членка без да ги 
исполни условите – ова како 
да беше девизата на цела-
та бугарска политика во по-
следната деценија.

Најважната за нас, но и 
најтешка задача е и си оста-
нува признавањето на маке-
донското малцинство. Сите 
останати се подредени на 
неа. Офицјално признавање 
кое да ги збрише официјал-
ните негирања. Признавање 
кое да не биде празна де-
кларација, туку да им ја даде 
можноста на Македонците 
да се користат со правата 
гарантирани во Рамковната 
конвенција за заштита на 
националните малцинства, 
која сега во Бугарија е само 
мртва хартија. Оваа борба 
е од значење и за сите мал-
цинства во Бугарија.

Исправени пред масовно 
негирање, сатанизирање 
и изолирање Македонци-
те во Бугарија сепак нема-
ат намера да запрат да се 
борат за своите права. Во 
последните пет години 
тие преку ОМО „Илинден“-
ПИРИН се изборија за сво-
ето право на мирни соби-
рања, кое со децении го 
немаа. Ќе се изборат и за 
своето право на органи-
зирање, регистрирање на 
друштва и партии, учест-
во во политичкиот живот 
на земјата...

Познато е дека ОМО 
„Илинден“-ПИРИН беше ре-
гистрирана во февруари 
1999 г. и забрането во фев-
руари 2000 г. Датумите чуд-
но совпаднаа со кандидати-
рањето на Бугарија за датум 
за почеток на преговори за 
влез во Европската унија 
– февруари 1999 г. и доби-
вањето на бараниот датум 
во февруари 2000 г. Одтогаш 
ПИРИН не може да добие 
регистрација во Бугарија. За 
тоа не помогна ниту пресу-
дата на Судот за човекови 
права во Страсбур во 2005 
г. во нејзина корист., ниту 4 
обиди за регистрација, ниту 
собирањето на 6 000 чле-
нови. Бугарските власти 
одговорија со поромени 
во законите, зголемување 
бројките неопходни за ре-
гистрација членови и на 
крај со викање на сите 6 
000 членови на партија-
та и нивно заплашување 
и манипулирање во поли-
цијата. Некои од члено-
вите ги викаа и по 3 пати 
во периодот 2006 – 2008 г. 
И до ден денес бугарски-
те власти одбиваат да 
ја покажат како запове-
дта со која беше извршен 
овој срамен акт, така и да 
ги внесат резултатите 
од истрагата во судот. 
Една постојана практика на 
бугарското обвинителство и 
суд – да започнуваат истраги 

против македонските органи-
зации, да го објавуваат тоа 
во медиумите за да слушнат 
сите и потоа ... ништо. Никак-
ва истрага никаков суд, за-
тоа што и нема за што да би-
дат судени Македонците, но 
доста е да се слушне дека се 
под истрага... Бугарија одби 
да ја регистрира ПИРИН, но 
во резултат уште нолку дела 
се во Страсбур и се пред до-
несување одлука. Бугарија 
повторно ќе биде осудена 
и овој пат за разлика од 
претходниот ќе има меха-
низам преку кој да се бара 
промена. Зашто одлуката 
сега не е од Уставниот 
суд на кој граѓани не мо-
жат да му се обраќаат, 
туку од Врховниот суд. 
И се надевам сега да има 
јасна одредба на судот за 
човекови права како да се 
спорведе пресудата.

Во едни такви услови бор-
бата на Македонците во Бу-
гарија придобива во значење 
– не само за нив, туку и за 
демократизацијата на Буга-
рија и евроинтеграцијата на 
Македонија. А таа борба тие 
не ја водат сами, туку во тес-
на соработка со македонски-
те правозаштитни друштва 
во светот во прв ред Авст-
рало-македонскиот комитет 
за човекови права, Македон-
ското меѓународно движење 
за човекови права и други 
важни организации меѓу кои 
посебно треба да се истакне 
Обединета македонска диас-
пора. Особено важна е сора-
ботката со организации на 
македонските малцинства, 
при што најважна е блиска-
та соработка воспоставе-
на со „Виножито“. Тесната 
поврзаност на Македонци-
те во Бугарија и Македон-
ците во Грција е условена 
од многу причини. На прво 
место тука е многу слична-
та политика на негирање и 
репресија спрема македон-
ските малцинства во овие 
држави, репресија која како 
што се гледа прераснува и 
во обиди за репресија спре-
ма македонската држава и 
идентитет генерално. Потоа 
тука е заедничката етнич-
ка припадност и самосвест. 
Потеклото на голем дел од 
Македонците во Бугарија од 
Егејска Македонија е уште 
една причина за засилување 
на овие врски, кои гледаме 
како се материализираат во 
тесната соработка меѓу ОМО 
„Илинден“-ПИРИН и „Вино-
жито“ на скоро сите полиња.

Оваа соработка вроди 
плод со зачленувањето на 
ОМО „Илинден“-ПИРИН во 
европската парламентар-
на коалција ЕФА, преку која 
прашањето за македонско-
то малцинство во Бугарија 
се постави и во Европскиот 
парламент, во силната ра-
бота што беше извршена 
во Советот на Европа, каде 
проблемите на македонското 
малцинство во Бугарија се 
веќе добро познати, во со-
работката со бројни меѓуна-
родни институции за правата 
на човекот, која даде плод со 

Статија на копретседателот на ПИРИН Стојко Стојков во 
австралиското електронско издание на Австралиско-македонскиот 
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рци... Оваа позиција е неде-
мократска и неодбранлива 
на меѓународно поле. Затоа 
пред притисокот на европ-
ски правозаштитни фактори 
офицјалната бугарска пози-
ција достигнува највисоки 
нивоа на превртливост и 
дволичност за да декларира 
дека малцинства не се при-
знавале, дека посебно при-
знавање не било неопходно, 
дека доволно било и тоа што 
во резултатите од пописите 
било регистрирано посто-
ење на Македонци. Балан-
сирајќи меѓу ставовите на 
негирање и непотребност од 
признавање бугарските пози-
ции имаат само за цел да го 
отклонат вниманието на Ев-
ропјаните, да престанат да 
прашуваат и да се интере-
сираат, од положбата на Ма-
кедонците во Бугарија, да ја 
препуштат оваа должност на 
Бугарија. Во таквите инсис-
тирања бугарските власти 
доаѓаат до најчудни пресвр-
ти и софизми. Од една стра-
на тврдат дека нема потреба 
од признавање, а од друга го 
негираат самото постоење; 
од една страна тврдат дека 
објавените резултати на по-
писот се доволни наместо 
признавање, од друга стра-
на тврдат дека фактот што 
илјадници бугарски државја-
ни се самоопределиле како 
Македонци не значи дека 
тие сочинуваат некакво мал-
цинство. Се признава пра-
вото на самоопределување 
само доколку е во соглас-
ност со историската висти-
на – се разбира бугарската. 
Се признава правото на са-
моопределба, само доколку 
е базирана на објективни 
критериуми – се разбира на 
бугарски објективни критери-
уми. Се признава правото 
на самоопределба, но не и 
на самоопределба како Ма-
кедонец. Се признава дека 
постојат луѓе што се са-
моопределуваат како Ма-
кедонци, но не се признава 
нивното право да ги ужи-
ваат правата предвидени 
во Рамковната конвенција 
за националните малцин-
ства. Според потребата и 
случајот позицијата се ме-
нува - само не се менува ре-
шеноста на никоја начин да 
не се признае малцинството 
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- Опишете накратко положени-
ето с правата на малцинствата 
в България.

За малцинствата в България е 
трудно да се обобщава, защото те 
са много различни в зависимост от 
техния брой, участие във властта, 
социално положение, местоживее-
не, нагласи към тях на мнозинството, 
стереотипи, през които то ги вижда, 
дискриминация, на която са подло-
жени и възможности за упражнява-
не на правата, гарантиращи тяхната 
етническа, религиозна и културна 
самобитност. Ако разгледаме ситу-
ацията на всяко едно малцинство 
от гледна точка на тези фактори, ще 
получим една доста пъстра картина. 
От гледна точка на социално поло-
жение и дискриминация, без съмне-
ние най-зле е положението с роми-
те. От друга страна обаче, поради 
големите етнокултурни различия 
между ромите и мнозинството, как-
то и поради големия им брой, те ня-
мат проблем с признаването им като 
малцинство и имат, макар и неза-
доволително с оглед на броя им, но 
все пак някакво участие в органите 
на местната власт. От гледна точка 
на признаване, участие във властта 
и възможности за упражняване на 
техните права, турците стоят сравни-
телно добре, макар че има сериоз-
ни проблеми със стереотипите, през 
които мнозинството гледа на тях, 
както и със социалното им положе-
ние. Проблем със стереотипите на 
възприемане имат и евреите, макар 
че тяхното социално положение е от-
носително високо и нямат проблем с 
признаването на тяхната самобит-
ност. Най-добре приети изглеждат 
арменците, които са и с относително 
добри възможности за упражняване 
на техните етнокултурни права. Най-
сериозният проблем на македонците 
в България е тяхното признаване, 
отричането на тяхната самобитност 
като народ и като малцинство. Дис-
криминацията, на която те са под-
ложени е обикновено свързана с 
изявата на тяхната македонска иден-
тичност. Ако не я изявяват, рискът 
да бъдат дискриминирани клони към 
нула. В това отношение тяхната ситу-
ация е доста по-различна от тази на 
ромите, при които от основно значе-
ние е това, как ги възприемат окол-
ните, независимо от това как те се 
самоопределят.
- Ако трябва да поставите 

оценка на държавата за това 
как изпълнява подписаните меж-
дународни договори за правата 
на малцинствата, колко бихте и 
писали и защо?

Трудно е да се напише оценка в 
цифри, но тя в никакъв случай не 
би била висока. Законовите гаран-
ции за правата на малцинствата в 
България са на едно от най-ниските 
равнища в Европа. На относително 
високо ниво е единствено законо-
дателството, гарантиращо защита 
от дискриминация. Във всяко друго 
отношение обаче законодателните 
гаранции са или на минимума, или 
има открито противоречие с между-
народното право за защита на мал-
цинствата. Пример за последното е 
забраната за образуване на партии 
на етническа и религиозна осно-
ва, която открито нарушава реди-
ца разпоредби на ратифицирани от 
България международни договори. 
Тя нарушава правото на свобода на 
сдружаване и е открито дискримина-
ционна, при това по един унизителен 
за малцинствата начин. В България 
можете да образувате партия освен 
на идеологическа, на всякаква дру-
га социална основа (работническа, 
селска, бизнес и пр.), на полова ос-
нова (партии на българските мъже, 
на българските жени), на основата 

на заболяване (партия на сърдечно 
болните), дори на бирена основа, но 
не можете на етническа или на ре-
лигиозна основа. България е един-
ствената страна в Европа, в която 
подобна разпоредба е установена на 
най-високо конституционно равнище 
и за прилагането на която са пред-
видени наказателноправни санкции. 
При това те се прилагат – миналата 
година имаше двама осъдени за опит 
да образуват партия на религиозна 
основа. Има и други противоречия 
на националното законодателство 
с международните норми за защита 
на малцинствата – например по от-
ношение на възможностите да общу-
ват на родния си език с органите на 
властта, да изповядват своята рели-
гия или да бъдат защитени от расист-
ко слово на омраза.

Що се отнася до прилагането на 
международните и на националните 
норми за защита на малцинствата, 
то у нас е избирателно и дискрими-
национно. Нормите за признаване 
на малцинствата, които изхождат от 
принципа на свободното самоопре-
деление, се прилагат по отношение 
на всички, но не и по отношение на 
македонците. Майчиният език в об-
щинските училища се преподава 
само за някои малцинства, но не се 
преподава за други. Някои малцин-
ствени групи, като например ромите, 
са подложени на незаконна дискри-
минация във всички сфери на соци-
алния живот.
- България подписа Рамкова-

та конвенция, но, ако въобще я 
прилага, то македонците са из-
ключени от нея. Как оценявате 
положението на македонското 
малцинство в България и отно-
шението на властите към него?

Македонците са единственото мал-
цинство в България, за които идеоло-
гията и практиката на тоталитарния 
комунистически режим от времето 
на „възродителния процес” е все 
още в действие. Единствено по отно-
шение на македонците българската 
държава е категорична, че тяхната 
идентичност следва да се определя 
не от тях самите, а от държавата. 
Точно както при турците в миналото – 
когато започнаха да ги преименуват, 
властите решиха, без да ги питат, че 
те всъщност не са турци, а българи. 
С други думи, както в много други от-
ношения по времето на комунизма, 
действа принципа, че това, което не 
трябва да го има, него го няма. Също-
то е и с македонците днес.

По отношение на правата си, ма-
кедонското малцинство в България 
още не е пресякло стартовата пра-
ва – неговото признаване. Може би 
в индивидуално качество и особено 
когато не се самоопределят етниче-
ски, македонците не са обект на та-
кава дискриминация, като например 
ромите, при които няма значение как 
се самоопределят. Но в момента, в 
който започнат да говорят за себе си 
като за малцинство, те са подложени 
на системна дискриминация и отри-
чане на всякакви техни права: на съ-
брание, на сдружаване, на изучаване 
на родния език в училище, на достъп 
до национални медии, на зачитане 
на собствената култура и история, 
на представителство в държавните 
и общински органи за интеграция на 
малцинствата – всичко онова, кое-
то другите малцинства в България в 
една или друга степен имат.
- Въпреки, че при преброявани-

ята голям брой български граж-
дани се самоопределят като 
македонци държавата официал-
но отрича съществуването на 
македонско малцинство. Това 
се аргументира по различен на-
чин, но консенсуса на четирите 
власти (включвайки и медиите) 

на македонците като малцинство в 
България са много и част от тях са 
дълбоко вкоренени в българската 
история и национално самосъзна-
ние. Те трябва да се изследват и в 
по-широк балкански контекст. Преди 
всичко, македонците са близки по 
език, религия и култура до българи-
те. От друга страна следва да се има 
предвид широко практикуваните във 
всички наши съседни страни асими-
лационни политики, които са постиг-
нали значителен успех. И тъкмо това 
е едно голямо изкушение, особено 
когато става дума за народ, който 
е толкова близък по език, религия и 
култура. 

Балканите са регион, в който фор-
мирането на държавите като етно-
национални държави става на отно-
сително по-късен етап. Този път в 
другите европейски региони бе из-
вървян на доста по-ранен етап. Са-
мият процес протече при едно зна-
чително смесване на доста различни 
народи, религии и култури. Нека не 
забравяме, че само допреди 80 годи-
ни в нашия малък по площ регион са 
били в относително широка употреба 
пет азбуки. Представени са повече-
то от световните религии, при това с 
относително големи общности. Как 
от тази смес получавате държави, 
формирани около един етнос? Чрез 
войни, геноцид, етническо прочист-
ване и асимилация – това са все 
неща, опитвани до ден днешен в раз-
личните балкански страни. Нещо по-
знато, практикувано, широко прието 
и навлязло дълбоко в механизмите 
на социализация и в културата на об-
щуване.

Откъде може да дойде промяната? 
Преди всичко от осъзнаването на 
грешките и пороците. То е възможно, 
макар и трудно, така както бе въз-
можно, макар и трудно, да се при-
знаят пороците на комунизма и да се 
тръгне по друг път. Може би е въпрос 
на смяна на поколенията, както и на 
едно по-интензивно равноправно об-
щуване помежду ни. Във всички слу-
чаи международната общност има да 
изиграе важна роля в този процес. 
Поради това е важно да се общува с 
международните институции, с пра-
возащитните органи и организации.
- При преброяванията през по-

следните 60 години броя на ма-
кедонците падна от 187 000 до 
5071. Това очевидно не безпокои 
държавните органи, дори напро-
тив. Изчезват ли македонците 
или цифрите са обект на мани-
пулация?

Цифрите от последните две пребро-
явания не са достоверни, тъй като и 
двете преброявания бяха проведени 
в атмосфера на официално отричане 
и репресии срещу македонците. Ве-

роятно и част от данните са манипу-
лирани. Но следва да се вземе пред-
вид и асимилацията, продължила с 
различни средства през по-големия 
период на комунистическия режим, 
както и в посткомунистическия пери-
од. Само преброяване, проведено в 
условията на свободно самоопреде-
ляне след едно официално признава-
не на македонското малцинство и га-
рантиране правата на македонците 
може да покаже техния точен брой.
- При пробното преброяване 

през септември 2009 г. раз-
лични националистически групи 
предизвикаха скандал поради на-
личието на подграфа „Македо-
нец” и в резултат бяха уволнени 
петима ръководители и специа-
листи в НСИ, а подграфата бе 
премахната. Поради това голям 
брой македонски организации в 
страната обявиха предстоящо-
то преброяване за предварител-
но опорочено. Какъв е вашият 
коментар по този случай?

Това бе един грозен и срамен епи-
зод, както и една ясна индикация, 
че властите не са променили свои-
те нагласи към публичните изяви на 
македонска идентичност. Предсто-
ящото преброяване няма да даде 
точния брой на македонците не само 
поради това, че няма да има специ-
ална графа „македонци”. Това дори 
не е основната причина – основно-
то е отказът на властите да признаят 
официално македонската идентич-
ност и техните нагласи към репресии 
спрямо нейните изяви. Трудно е да 
се очаква, че, знаейки официалното 
отношение на властите, историята на 
репресиите срещу публичните изяви 
на македонците и почти неограниче-
ните възможности на специалните 
служби днес да следят неудобните 
на властта, хората, без да се замис-
лят, ще се самоопределят като маке-
донци.
- Очаквате ли предстоящото 

преброяване да мине без ексце-
сиите, които наблюдавахме при 
последното, когато дори имаше 
скалъпено за пред медиите след-
ствие срещу ОМО „Илинден”-ПИ-
РИН заради призива й към ма-
кедонците да се самоопределят 
без страх такива каквито се 
чувстват?

Допускам, че откритите репресии, 
ако изобщо ги има, няма да са толко-
ва драстични колкото в миналото. Те 
изобщо се посмекчиха през послед-
ните години, макар че властта никога 
не изтри изцяло кръвта от окото. Но 
нека не забравяме откъде тръгнахме 
в началото на 90-те години, когато 
един главен прокурор, върховният 
блюстител на законността в Бълга-
рия, разпореждаше на полицията 
физическа разправа със събраните 
за да се веселят на Роженския мана-
стир мирни хора само заради това, 
че се самоопределяха като македон-
ци. И се гордееше с това. 
- Какво смятате, че може и 

трябва да се направи, за да се 
гарантира достатъчно правото 
на самоопределение в страна-
та?

За да се гарантира правото на са-
моопределение е необходимо да се 
направи много малко, и то не стру-
ва нищо на властите. Те трябва пре-
ди всичко да кажат, че македонци в 
България има. На второ място, тряб-
ва да бъдат официално регистрирани 
македонските организации; тяхно-
то не регистриране под изсмуква-
ни от пръстите предлози е едно от 
най-грозните петна върху съдебната 
власт. На трето място, трябва да се 
даде възможност на хората, които се 
самоопределят като македонци, да 

Êðàñèìèð Êúíåâ

за несъществуването на тако-
ва малцинство е факт. Каква 
е причината за това и откъде 
може да се очаква промяна?

Причините за непризнаването 

НАДЕЖДА ЗА ЕДИН ПО-ДОСТОЕН ЖИВОТ
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участват пълноценно и равноправно 
в политическия и обществен живот 
на България. И най-сетне, трябва да 
се гарантират техните права поне в 
оня минимален обем, в който са га-
рантирани за другите малцинствени 
общности – да ползват и изучават 
своя език, да изявяват свободно сво-
ята култура и да празнуват необезпо-
коявани своите празници. 

Нищо от това не заплашва по ни-
какъв начин сигурността на бъл-
гарската държава. Напротив, както 
стотици пъти е потвърдено в новата 
история, заплаха за мира и сигур-
ността е тъкмо потъпкването на пра-
вата на хората. В България, по една 
инерция от миналото, когато се каже 
„национална сигурност” се мисли за 

милиционер с кожено яке и куче, а 
не за свободни хора, имащи възмож-
ност да изразят и да утвърдят себе 
си по един позитивен начин в една 
загрижена за благоденствието на 
всеки обществена среда. Малко е 
нелепо да мечтаем за раздяла с ми-
лиционера с кучето тъкмо сега, кога-
то държавното управление е пълно с 
тях, но аз съм убеден, че не е далеч 
деня, когато ще им кажем последно 
сбогом. Ако не ние – със сигурност 
нашите деца.
- Как БХК помага на предста-

вителите на македонското мал-
цинство да защитят правата 
си?

По отношение на македонците, 
както и по отношение на всяко друго 
репресирано малцинство, БХК като 
правозащитна организация изпълня-

ва своя обществен дълг да подпомог-
не тяхната защита. Това ние правим 
с всички средства, с които една не-
правителствена организация разпо-
лага: изследване и оповестяване на 
нарушенията на техните права, прав-
на защита на пострадали от подобни 
нарушения, застъпничество за при-
знаване на македонското малцин-
ство и за разясняване на положени-
ето на македонците в България пред 
международни органи в рамките на 
ООН, Съвета на Европа, Европей-
ския съюз и Организацията за сигур-
ност и сътрудничество в Европа. На-
шата организация се ангажира със 
защита на правата на македонците в 
България още от самото си създава-
не. И това се вижда добре от нашите 
доклади, от нашите публични изяви, 
както и от нашите ангажименти за 

За почеток би Ве замолил да се 
представите, кој е Димитри Ио-
ану?

Моето име е Димитри Иоану и по-
текнувам од селото Ракита, Кајлар-
ска околија, Егејска Македонија - Гр-
ција. Имам 34 години, правник сум и 
член на раковотството на партијата 
на Македонците во Грција, Европ-
ска слободна алианса - Виножито. 
Исто така сум и главен уредник на 
весникот на Македонците во Грција 
„Нова Зора“. Од Април 2010, сум 
член на политичкото биро на Европ-
ската Партија „Европска Слободна 
Алијанса“ која во коалиција со пар-
тијата на Зелените, ја претставува 
четвртата по сила партија на Европ-
скиот Парламент.

 
Раскажете ни повеќе за „Нова 

зора“, идејата и целта што сто-
еја зад нејзината појава, начинот 
на кој се издава и како се дочеку-
ва од населението

Секоја партија, секоја организа-
ција, секоја јавна институција, има 
потреба од гласило, од еден вид 
сретство за информирање, со кој ќе 
има можност да пропагира за свои-
те цели и идеи и да ја информира 
јавноста за активностите и постиг-
натите успеси или направените оби-
ди. Македонците во Грција, за жал, 
од периодот на формирањето на 
новогрчката држава со границите 
кои денес ги има, па до ден денес, 
се исклучени од сите облици на ме-
диуми, и така не постој можност да 
се искажат и да се информираат за 
прашања кои ги засегат, ниту пак да 
одговорат на сите невистинити кои 
за нив ги шири официјалната грчка 
држава. Затоа, од месец Мај 2010, 
почнавме со издавање на месечен 
весник со име „Нова Зора“. Постоеа 
обиди за такви изданија и порано, 
со информативните листови и спи-
санија како „Меглен“, „Зора“, „Инфо 
Зора“ (преку интернет), со релати-
вен успех, но со помал број на ти-
раж и тајно делење. Новото издание 
има веќе форма на весник, со тираж 
од 20.000 примероци и вебстрана 
на интернет (www.novazora.gr) која 
е многу посетена и посетеноста ме-
сец по месец се зголемува значајно, 
и тоа е нешто што не радува и не 
потикнува да продолжиме со на-
порите. Од месец мај 2010 г. значи 
непрекинато, излегува месечно и се 
дели на сите места каде живеат Ма-
кедонци. Од Костур, Лерин, Кајлари, 
Воден, па до Негуш, Кукуш, Ениџе-
вардарско, Солун, Сер, Драмско 
итн. Се состој од шеснаесет страни-
ци и содржи повеќе материали околу 
актуелни теми и политика, култура, 
историја, писма и коментари, колум-

ни, преставување на наши села, по-
четни часови за македонскиот јазик, 
историски личности, хумор, интер-
вјуа итн. Дистрибуцијата се основа 
на волонтерско ангажирање - еден 
наш член ги доставува до сите пого-
леми центри и потоа наши членови 
од секое место ги делат по нивни-
те населени места. Охрабрувачкото 
до сега е дека населението го при-
фаќа весникот многу попозитивно 
од нашите нај оптимистичките оче-
кувања. Главно младата популација 
е таа која веќе го бара и го чита, без 
да заостануваат и по возрасните. 
Имаше и има и негативни реакции, 
но целта се постигнува и население-
то се повеќе учествува и го подржу-
ва. Само како пример да наведеме 
дека кога започна дистрибуцијата на 
„Нова Зора“, освен главниот дистри-
бутер, волонтерски делеа уште 7-8 
мина, а сега тој број се зголеми на 
40 тина. Главниот проблем секако 
е финансирањето на целиот проект, 
но сега засега се снаоѓаме рела-
тивно добро, со помош на нашите 
членови, сонародници во странство 
и македонските организации во Ка-
нада, Австралија и Западна Европа, 
каде што членуваат голем број ими-
гранти од нашите краишта. 

Како член на раководството  
на Виножито раскажете ни за се-
гашните задачи, проблеми и по-
литика на оваа македонска пар-
тија во Грција.

Главните цели на Виножито денес 
се исти со тие од минатото. Призна-
вање на Македонците од страна на 
официјалните власти на Грција, во-
ведување на македонскиот јазик во 
грчкиот образовен систем на тие 
места каде главно живеат Македон-
ци, безусловно враќање на сите Ма-
кедонци политички бегалци од вре-

мето на граѓанската војна во Грција, 
престанување на мерките за асими-
лирање на Македонците, поништу-
вање на црните листи со имињата 
на наши имигранти кои станаа не-
пожелни за Грција поради нивните 
јавно искажани ставови околу ма-
кедонштината, зачувување на ма-
кедонската култура и адети. Сето 
ова се обидуваме да го постигнеме 
преку разни активности и дела. Со 
притисок врз грчките власти, со из-
давање на весникот и книги, листо-
ви итн. со разни средби и лобирања, 
со членување во разни меѓународ-
ни организации како што е Е.Ф.А., 
Ф.У.Е.Н, CMC, и други, со инфор-
мирање на меѓународната јавност, 
преку непосредни средби со нашиот 
народ во Грција, со подржување и 
помагање на разни културни мани-
фестации, со барања за средби со 
официјалните органи на државата, 
преку соработка со македонските 
организации од соседството и поши-
роко и друго. 

Сето ова, нормално нели, не по-
минува без проблеми. Проблеми 
главно предизвикани од страна на 
официјалната држава и парадар-
жава. Со сите срества се обидуваат 
да не оцрнат, да ни залепат етикети 
дека сме платеници од странство, 
дека сме шпијуни на соседни држа-
ви, дека го сакаме лошото на Грција. 
Се обидуваат да ја расипат нашата 
македонска култура, да ги престанат 
нашите панаѓури и песни, преку за-
кани, спречување на финансирање-
то, притисоци во работните места 
на нашите активисти и симпатизери 
и многу други методи. Со користење 
на сите расположливи сретства и со 
монополизирање на електронските 
и печатените медиуми, официална-
та власт во Грција и националистич-
ката струја која е многу силна,  соз-

дава една атмосфера на страв меѓу 
Македонците, една клима на неси-
гурност и на „срамежливост“. Сите 
овие мерки кои се презедоа од др-
жавата во сите изминати децении, 
придонесоа да Македонците се 
плашат од се, да се срамат од тоа 
што се и многу тешко е денес да се 
убедат дека времињата се сменија, 
дека сме дел од една Европа која 
се обидува да ги штити човековите 
права. 

 
Се оцртува во последно време 

еден сојуз меѓу Грција и Бугарија 
против Македонците. Памтиме 
како беа конфискувани предиз-
борните материали на Виножи-
то од бугарските власти. Има 
ли нешто ново на тоа поле?

Вистина е дека официјално и нео-
фицијално, Грција и Бугарија, околу 
македонското прашање и Македон-
ците во двете земји, водат потпол-
но иста политика и превземат исти 
мерки и методи. Сето тоа е очиглед-
но дека се прави со некаква коорди-
нираност меѓу двете страни. Само 
што мислам, според тоа што наши 
пријатели Македонци од Бугарија ни 
кажуваат и според тоа што имаме 
можност да читаме, Бугарија поли-
тиката према Македонците ја води 
на уште по груб начин, не обидувајки 
се барем малку да скрие некои мер-
ки како што Грција прави. Вистина е 
дека кога Виножито, поради подобра 
цена, испечати предизборен мате-
ријал во Софија, бугарските власти, 
неосновано и противзаконски, ги за-
држаа тие материјали (главно ДВД 
со пораки кон гласачите) и не ни ги 
дадоа дури и после нашата посета 
на лице место, ниту после притисо-
ците од разни европски институции. 
Ниту пак ни дадоа некое основано 
официјално правно објаснување за 
ова нивно дело. И сето ова не за-
стана таму. До ден денес гледаме 
дека истите работи се случуваат 
и во двете држави. Иста политика 
околу Република Македонија, околу 
Македонците во двете земји, околу 
пописите, околу регистрирањето на 
партијата ОМО „Илинден“-ПИРИН 
во едната и Домот на Македонската 
Култура во другата земја. 

Може ли да направите паралела 
меѓу положбата на Макеоднците 
во Грција и Албанија. 

По секоја можност во Грција се 
презентира како таа е една богата 
земја (сега со кризата не е ни тоа), 
а Албанија е една многу сиромашна 
земја. Од страна на финансиска моќ, 
тоа можеби и да е така. Но од страна 
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правна защита по редица дела в Ев-
ропейския съд по правата на човека 
в Страсбург.
- Какво бихте искали да каже-

те на македонците в България и 
на читателите на "Македонски 
глас"?

Бих искал да им пожелая да наме-
рят верния баланс между желани-
ето за заслужено утвърждаване на 
своето достойнство, самобитност и 
гордост и отговорността към свои-
те семейства и приятели. Бих искал 
също така да им вдъхна надежда за 
един по-достоен живот на равноп-
равни граждани на нашата страна, 
при това в най-скоро време. И, най-
сетне, бих искал да ги приканя да 
участват в предстоящото преброява-
не и да положат усилия техните от-
говори на въпросите да бъдат вярно 
отразени.МГ
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на постоењето и на почитувањето на 
човековите права и слободи, тоа е 
сосема спротивно. Македонците во 
Албанија се признаени како Маке-
донци, со нивна признаена партија, 
нивни училишта (со малку притис-
оци секако), нивнио топоними, кул-
турни манифестации без проблеми, 
учество во владини органи, од нео-
дамна се со телевизиска станица, и 
т. н. Освен регистрирањето на пар-
тијата Виножито, и тоа после силни 
притисоци од Европа, во Грција не 
важи ништо од тоа што постој во Ал-
банија. За Грција, Македонците не 
постојат воопшто. Во полето на чо-
вековите права и слободи, Албанија 
како и Република Македонија, можат 
комотно да преставуваат пример за 
следење од страна на Грција. 

 
Каков е ставот на Виножито 

но и на ЕФА по спорот што Гр-
ција го води против Македонија 
за нејзиното име?

Како прво не се согласувам со тер-
минот „спор“. Спор постој кога две 
страни не се согласуваат за нешто. 
Тука постои само една страна која 
има проблем со друга. И тоа неосно-
вано. Територијата која се наоѓа во 
Грција и се вика Македониа, е една 
географска територија без никак-
ва правна сила и административна 
моќ. Затоа не може тоа да се споре-
дува со една држава, која е сосема 
друг правен облик. Како Луксембург 
- државата и Луксебург - провин-
ција на Белгија. Исто така постојат 
два зборови, префикси, кои јасно 
го разликуваат името на Република 
Македонија од името на грчката ге-
ографска територија. ,,Republic of,, 
- Република пред Македонија. Така, 
нема потреба од никакви придавки 
или додавки, географски или не. Се 
е јасно и чисто. Се друго ќе ја влоши 
состојбата и ќе ги разбуди национа-
лизмите и во двете земји, нешто што 
ќе донесе се освен стабилизација во 
регионот. Тој е во кратки црти ставот 
на Виножито, но и на ЕФА. 

Со кого имате контакти и со-
работка во Бугарија?

Веќе многу години, имаме одлич-
на соработка во сите полиња со 
непризнаената партија на Македон-
ците во Бугарија ОМО „Илинден“-
ПИРИН како и со весникот „Народна 
Волја“. Имаме многу драги пријате-
ли и соборци за македонските пра-
шања и правата. Со агонија и загри-
женост ги следиме нивните напори 
за признавање и големите пробле-
ми кои им ги создаваат бугарските 
власти. Како и кај нас, така и таму, 
калта која им се фрла од властите, 
е нешто неразбирливо за денешна-
та Европа. 

отпуштање на службеници до сега 
немавме во Грција, но тоа не е би-
дејки се толерираат такви ставови, 
туку бидејки администрацијата е 
веќе добро „обучена“ за да не „гре-
ши“ за таков вид прашања. 

 
Како ЕФА ќе ги подржи Маке-

донците во Бугарија, Грција, и во 
Албанија

ЕФА е една европска партија, која 
како што спомнав и погоре, се наоѓа 
во коалиција со Зелените и заедно 
ја преставуваат четвртата по број 
на пратеници партија на Европски-
от Парламент. Составена е од 40-
на партии ширум Европа, партии 
на малцинства или на непризнаети 
народи. Веќе од поодамна, со ини-
цјатива на Виножито, и подоцна и на 
ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН, ЕФА го по-
ставува прашањето за Македонците 
во овие земји, на ниво на Европ-
скиот Парламент, но и на ниво на 
Советот на Европа. Лобира во сите 
значајни меѓународни организации 
и институции и со малку зборови, 
ЕФА е нашиот глас во Европа, не 
поврзува всушност со неа. Јас како 
член на политичкото биро на ЕФА, 
како и мојот претходник, г-н Павле 
Филипов Воскопулос, повеќе пати, 
освен како преставници на Вино-
жито, бевме преставници и на ОМО 
ИЛИНДЕН ПИРИН и на интересите 
на Македонците во Бугарија. Истото 
сега го правиме и за Македонците 
во Албанија. Мислам дека заедно 
трите македонски организации од 
Грција, Бугарија и Албанија, под 
крилјата на ЕФА, можеме да постиг-
неме многу. 

Докаде е кандидатурата на Ма-
кедонската алианса за европска 
интеграција во Албанија за член 
во ЕФА?

Македонската Алианса за Ев-
ропска Интеграција, партијата на 
Македонците во Албанија, ја има 
целосната подршка на Виножито. 
Со сите наши познавања и мож-
ности помогнавме за да се најдат и 
тие во големата фамилија на ЕФА. 
Моментално сите апликации се по-

полнети и испратени, и наскоро, во 
текот на Јануари 2011, политичкото 
биро на ЕФА ќе го разгледа барање-
то за кандидатурата и ако постои 
согласност (мислам дека нема да 
има никаков проблем), на следниот 
конгрес на партијата сето ова ќе се 
официјализира. 

Што ќе им порачате на Маке-
донците во Бугарија?

Македонскиот народ, каде тој и 
да живее, помина низ многу тешки 
периоди. Само со продолжување на 
активностите ќе успееме еден ден 
да бидеме рамноправни граѓани на 
државитево кои живееме и да ужи-
ваме сите тие човекови права кои 
ни следат како етнички Македонци, 
граѓани на Бугарија или Грција или 
било која друга држава. Не треба 
да се разочаруваме. Никој нема да 
ни го даде тоа за што копнееме. 
Мора да се бориме за него. Денес 
за среќа постојат разни меѓународ-
ни институции кои ни нудат помош 
и релативна заштита. Треба да ги 
искористиме. Ние сме Македонци 
и никој не може и нема право тоа 
да ни го оспорува. Бидете горди што 
сте Македонци. МГ

вклучувањето на порблемите на ма-
кедонското малцинство во низа на ав-
торитетни извештаи, во принудување-
то на бугарските власти да дозволат 
мирни собирања на Македонците во 
Бугарија и сл. Продолжува борбата 
против недопуштањето на регистра-
ција на македонски организации во 
Бугарија и се разбира финалната и 
прва најголема цел – признавањето 
на македонското малцинство (а преку 
него и на македонската нација) нешто 
што многу ќе допринесе за стабили-

зација на регионот и исчезнување на 
основната причина за непријателство 
меѓу Македонија и Бугарија. 

Најактуелната задача во сегашниот 
момент е претстојниот попис во Буга-
рија во почетокот на 2011 г. 

По паѓането на комунизмот во Буга-
рија во 1990 г. беа спорведени два по-
писи и во двата беа извшени масовни 
манипулации спрема луѓето со маке-
донска самосвест. Отсуство на графа 
Македонец во пописните листови, ан-
тимакедонска клима во општеството, 
засилена пропаганда и закани во ме-
диумите против оние што може да се 

изјаснат како Македонци за време на 
пописите, започнување на јавно рек-
ламирани истражни дејствија против 
македонските активисти, автоматско 
запишување на луѓето како Бугари 
по „подразбирање“, непрашување на 
луѓето за нивната етничка припадност, 
убедување на луѓето што инсистираат 
да се запишат Македонци дека тоа не 
треба или не може, политички притис-
оци против луѓе од администарцијата 
да го променат своето изјаснување 
ако не сакаат да ја изгубат работата, 
запишување со молив и на крај ма-
нипулација со така добиените резул-
тати врз кои нема никаква вистинска 
контрола. Преку овие и други методи 
(како административно запишување 
без допрашување до луѓето) се доби-
ени резултатите од пописите во 1992 
и 2001 г. во кои според официјалните 
резултати како Македонци се изјасни-
ле соодветно 10 803 во првиот и 5 071 
души во вториот попис. 

Редко кој се сомнева дека држава-
ва ќе проба да ги елиминира Маке-
донците како бројка во пописот. Веќе 
има насобрано големо искуство во тој 
правец. Од толку поголемо значење е 
на овој попис да не се дозволи мани-
пулацијата да продолжи. 

Многу би можело да се зборува за 
антимакедонската политика на Буга-
рија спрема македонското малцин-
ство, за нејзиното сближување со 
Грција на антмакедонска основа, за 

ТРЕБА  ДА  СЕ БОРИМЕ

Во цела Европа доаѓа попис и 
во Бугарија пак нема графа Ма-
кеоднец, додека во Р Македонија 
дозволија графа Бугарин. Неш-
то повеќе 5 високи службеници 
беа отпуштени затоа што до-
пуштиле подграфа Македонец во 
пробниот попис од септември 
2010 г. Како ке го коментирате 
тоа и каква е ситуацијата во Гр-
ција?

Еден јасен сигнал за непостоење 
на демократија и човекови права, и 
тоа од една држава членка на Ев-
ропската Унија. Неописливо. Исто-
то, околу пописот се случува и во 
Грција. Освен во далечната 1920-та 
година, никогаш повеќе во пописите 
во Грција не се вклучува графа за 
националност и јазик. Случаеви за 

соработката на бугарските и грчки 
тајни служби против партиите заст-
апниици за правата на македонските 
малцинства во Бугарија и Грција, за 
начинот на кој бугарската држава го 
обраоботува јавното мислење да при-
фати валкана полтика против „небла-
годарна“ Македонија, која наводно 
„жестоко ги прогонува“ Бугарите во 
Македонија и сл. Но местото не го до-
зволува. Доволно е да кажеме дека 
во Бугарија постојат моќни и влија-
телни сили кои се решени да водат 
грчка политика спрема Македонија и 
кои не ги бираат сретствата за да ги 
постигнат своите цели. Зад Грција на 
прагот на Европа е застаната и Буга-
рија, решена, ако првата остапи - таа 
да ја замени. На таков начин Бугарија 
ке се отплати на Македонија што во 
1999 г. ја пушти да се кандидатира 
за во Европа декларирајки дека сите 
спорови се решени меѓу двете земји. 
Всушност – ништо не беше решено, 
но сега Бугарија ќе проба (нешто што 
Македонија не го стори) да ги реши 
во „своја“ корист спорните моменти 
спротивно со секоја реалност, правда 
и демократски принципи. А спорниот 
момент е всушност само еден – ма-
кедонскиот идентитет. Зашто на Буга-
рија македонскиот идентитет за жал и 
пречи исто толку, а дури и повеќе од-
колку на Грција.

                         
СТОЈКО СТОЈКОВ

Излезе от печат второ, 
преработено, разширено и 

допълнено издание на

ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ 
АПОЛОГИЯ НА 

МАКЕДОНСТВОТО 
от 

проф. д-р Георги Радулов
Книгата има общо 570 

страници. Цена - 15 лева.
Купете си я преди да се е 

изчерпал тиражът.НВ

„МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО  ВО 
БУГАРИЈА НЕМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА“
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На 6 декември 2010 
г. Мартин Димитров, 
лидер на СДС, изра-
зи възмущението си от 
редица негативни про-
яви на правителството. 
Една от тях е следната: 
„Хора във Варна поиска-
ли достъп до общия ус-
тройствен план на гра-
да. Не им го дали, не ги 
пуснали, но им пратили 
полиция, защото имали 
съмнение, че „подписи-
те под искането можели 
да са фалшиви” (”Стру-
ма”, 7 декември 2010 с. 
7).

Наистина възмутите-
лен случай! И реакция-
та на лидера на СДС е 
съвсем на място. 

Обаче!
Това първият такъв 

случай ли е?!
Нима не започна това 

през 2006 г., когато 
ОМО „Илинден”-ПИРИН 
събра 6 000 молби за 
членство за регистра-
ция на партия. Не из-
пратиха ли полицията 
при тези хора поради 
съмнение, че „подписи-
те под искането можели 
да са фалшиви”? Тогава 
обаче никой не реагира 
в защита на македонци-
те. Българите не бяха 
засегнати. Напразно 

македонските активи-
сти вдигаха тревога и 
протестираха. Никой 
не искаше тогава да ги 
чуе. Никой не искаше 
да разбере, че те за-
щитават демокрацията 
в България. Напротив 
медиите излязоха в ак-
тивна подкрепа на по-
лицейския произвол.

Не се ли случи също-
то неотдавна при опита 
за регистрация на Мю-
сюлман-демократиче-
ска партия? Пак хора-
та бяха посещавани по 
домовете от полицията, 
загрижена, че „подпи-
сите под искането мо-
жели да са фалшиви”. И 
пак нямаше кой да реа-
гира, кой да протестира 
освен засегнатите.

И ето сега наред са 
българите. Механизма 
за тормоз на хората, 
дръзващи да подписват 
неща, които на власти-
те не се нравят вече е 
завършен и е станал 
практика. 

Та не направиха ли 
подобен номер и на ле-
карите в Благоевград, 
подписали епикриза 
на пребит от полцията 
човек – арестуваха ги 
даже по съмнение, че 
са издали фалшив доку-

На 16 април во Нови Сад се одржа второто собрание 
на Демократската партија на Македонците во Србија. 
На собранието присуствуваа 74 делагати од општин-

МАКЕДОНСКА 
ПАРТИЈА ВО 

СРБИЈА

та од 15 члена, за потпретседател на партијата е избран 
Гојко Илиевски од Пожаревац, а за претседател на из-
вршниот одбор Миле Спировски од Јабука. Собранието 
избра и дисциплинска комисија. Во работното претседа-
телство беа Драган Велковски од Нови Сад, Зоран Стан-
ковиќ од Печинци, Јовица Дукадиновски од Качарево и 
Радослав Стефановски од Пландиште. 

На Собранието присуствуваа македонскиот конзул 
Александар Новотни, претседателката на македонско-
то здружение „Кочо Рацин” во Белград Лидија Демни-
ева, како и претставници на македонските здруженија 
од Нови Сад. Собранието донесе одлука за формирање 
ограноци на партијата на целата територија на Републи-
ка Србија и изрази задоволство од динамиката на ши-
рењето на ограноците на партијата. 

Поздравна телеграма до собранието на Македонска-
та партија во Србија упати претседателот на Светскиот 
Македонски Конгрес Тодор Петров. Претседателот на 
Македонската партија во Србија Драган Велковски беше 
избран на првиот конгрес одржан на 24 мај 2009 г. МИМ

омраза лъжи и явно да се каже ис-
тината. Не е вярно, че македонска-
та нация е изкуствено създадена, 
нито са нейни създатели Тито, Ко-
минтерна, Сърбия или който и да е 
друг. Тя е дело на самия македонски 
народ. Нямало е насилие над бъл-
гарите нито в Р.Македония,  нито в 
Пиринска Македония след 1944 г., 
за да сменят самосъзнанието си и 
не на атнибългарска основа и не с 
насилие е възникнала македонската 
нация. В македонската нация няма 
нищо антибългарско и не бива чрез 
антимакедонска пропаганда да се 
внушават подобни клевети. Трябва 
да се каже и истината за преследва-
нето на хората с македонско само-
съзнание по време на комунизма в 
България. За стотиците, пратени по 
затворите, изселваните от родния 
край, следените и тормозените, би-
тите и заплашваните, за безследно 
изчезналите... За виканията в по-
лицията, за забраната на македон-
ските песни и слушането на радио 
Скопие. 

Тъжното е и че сега продължават 
много негативи от миналото. Вярно 
сега песните не се забраняват, а се 
присвояват, но македонската кул-
тура е богата- има и да дава и да 
остане само, ако това присвояване 
бе продукт на друго, а не на опит да 
се отрече създателя на тази култу-
ра – македонския народ. Културата 
трябва да бъде мост за сближаване 
на хората или за съревнование меж-
ду народите както е казал великия 
син на Македония Гоце Делчев, а 
не оръжие за затриване на нации. 
Против тази злоупотреба с култу-
рата ние винаги ще протестираме. 
Продължава и днес на македонците 
в България да им се отказва регис-
трация на партии и организации, ко-
ито биха защитавали техните инте-
реси. Не само не могат децата им да 
се запознават с македонския език, 
история и кутлрура в българските 
училища, но в тях дори ги учат че 

македонска нация няма. Така дока-
то българските граждани с македон-
ско самосъзнание плащат същите 
данъци и имат същите задължения 
като своите съграждани – те нямат 
същите права. Това се опитваме да 
променим. Само на такава основа 
– равноправие може да се изгради 
истинска и силна демокрация в Бъл-
гария.

Днес македонците в България 

ето всеки иска да избяга. Трябва да 
се изкоренят много практики, вкоре-
нили се във времето на така наре-
чения преход – организираното и по 
схеми ограбване на държавата на 
народа, нечистия брак между власт, 
мафия и тайни служби, корупция-
та във всеки един смисъл на тази 
дума, която е прояла държавния ор-
ганизъм в самите му кости. Трябва 
да се създаде истински съд, който 

Ïðîäúëæàâà îò ñòð. 9 има една външна сила, която рабо-
ти за това България да стане нор-
мална държава. Но техните усилия 
ще останат напразни, ако не полу-
чат подкрепата на гражданите на Р. 
България. Ето къде е нашето място 
и нашата роля. 

Защото дошло е хубаво време, ло-
шото вече отмина. Време за работа, 
не за страх. Няма ги вече нито вой-
ните от миналото, нито железните 
завеси и студени войни. Идва вре-
мето, за което толкова македонски, 
български и други балкански мисли-
тели и революционери мечтаеха, 
когато границите си отиват, за да 
бъдат заменени с една обща дър-
жавност. А на нас гражданите остава 
да работим за това заедно с грани-
ците между държавите да си отидат 
и границите, поставени в душите на 
хората от враждебните пропаганди. 
Тук малцинствата могат да изиграят 
своята голяма и историческа роля, 
като послужат като хвърлен мост 
над натрупаните от поколения недо-
разумения и вражди, като послужат 
като спойващ, а не разделящ еле-
мент, сближаващ, а не противопос-
тавящ както бяха злоупотребявани 
в миналото. Така виждаме и ние ро-
лята на македонското малцинство в 
България. Такава роля вярваме ще 
играе и българското малцинство в 
Македония. За да престанат Балка-
ните да бъдат  извор на конфликти, 
да бъдат нарицателно не за отри-
цателни явления, а за положително 
виждане за себе си, за съседите и за 
бъдещето.

Така като македонци и граждани 
на България, като организации и 
партия сме работили и ще продъл-
жим да работим, в името на тази 
кауза сме апелирали и получавали 
подръжката на гражданите. От нея 
няма никога да се откажем. И вярва-
ме, че идва денят, когато и най-въ-
рлите ни противници ще се събудят 
от своя кошмар и ще разберат кол-
ко са грешали те и колко прави сме 
били ние. 

Приятно изкарване на днешния 
събор на всички ви!

ските одбо-
ри План-
д и ш т е , 
Костолац и 
Печинци и 
од градски-
те одбори 
П а н ч е в о , 
Нови Сад, 
Белград и 
Пожаревац. 
Собрание-
то го избра 
составот на 
централни-
от комитет 
на партија-

схващат борбата за техните между-
народно гарантирани права не само 
като естествена човешка нужда и 
стремеж към свобода и самосъхран-
ние, но и като изпълнения на граж-
данския си и човешки дълг към сво-
ите деца, към своите съграждани и 
към държавата, защото тяхната бор-
ба доприянася за демократизацията 
на страната, за засилване на толе-
рантността в обществото, за евро-
пеизация и по-цивилизовано прила-
гане на законите. Всеки гражданин,  
защитаващ своите права и спазващ 
своите задължения, допринася за 
една по-добра България.

А всички знаем още колко много 
трябва, за да стане България добро 
място за живеене, а не място от ко-

да решава според законите и пра-
вдата, съд ефикасен, съд който да е 
това, което не е сега. Ние най-добре 
знаем как грубо се злоупотребява 
днес съда за някой и против някои. 
Колко безпощаден или безпомощен 
може да бъде в зависимост от не-
чии интереси. Знаем и колко далеч 
от истинско пазарно стопанство се 
намира днес нашата полуфеодална 
полумафиотска икономика. На какво 
ниво е земеделието, неспособно да 
изхрани намалялото население на 
страната.

И във всичко това ние обиконове-
ните хора в тази не съвсем обиконо-
вена страна не сме сами. Имаме ис-
торическия шанс България да бъде 
член на Европейския съюз. Така 

ГОЛЯМ СЪБОР ЗА ЯНЕ В МЕЛНИК

ЗВЯРЪТ НА 
ДИСКРИМИНАЦИЯТА РАСТЕ

мент. Случаите зачестя-
ват.

Особено характерен е 
последният. РЗС правят 
подписка за референ-
дум за разпускане на 
Народното събрание и 
промяна на Конститу-
цията. Събират 600 000 
вместо 500 000 подпи-
са. И какво се случва? 
„Граждани” сезират 
ДАНС, която прави слу-
чайни проверки на част 
от подписите, при което 
според оплакванията на 
РЗС посещават хората 
по домовете, манипули-
рат ги, че подписката е 
опасна за национална-
та сигурност и дори, че 
цели преврат и успяват 
да получат писмени де-
кларации на голям про-
цент от хората, че не 
са се били подписвали 
под искането за рефе-
рендум. Сега РЗС пи-
щят, че това е потъпк-
ване на демокрацията 
и правата на човека, 
но не се възмущаваха, 
когато това се случва-
ше другиму. Дори си 
въобразяват, че това е 
безпрецедентен случай, 
а той е вече шестият за 
четири години. Може 
би защото повечето от 
предишните пострада-

ли бяха македонци или 
мюсюлмани.

За щастие обаче 
няма да стане както 
във вица за фашизма и 
незаинтересования чо-
век, който не реагирал 
когато гонели другите, 
защото това не зася-
гало директно него. И 
когато на края дошли и 
за него – той бил сам. 
Нямало кой да се за-
стъпи и да му помогне.

И пак за щастие бъл-
гарите няма да са сами 
в протеста и възмуще-
нието от полицейския 
произвол. Македонци-
те не са злопаметни и 
ще присъединят гласа 
си към всички демокра-
тично мислещи хора.

Добре е, че има поли-
тици, които да  реаги-
рат. Всички трябва да 
реагират. Тоталитар-
ните практики трябва 
да се изкореняват в 
зародиш, защото пора-
снат ли става страшно.

Трябва да се напра-
ви нещо. За да се спре 
надигащата се поли-
цейщина в страната и 
да не стигнем до там 
никой да не смее да се 
подпише под никакъв 
документ.

 
СТОЙКО СТОЙКОВ
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П О З И Ц И Я
Въпреки фундамен-

талните си различия 
с посочената полити-
ческа сила, като де-
мократична и отговор-
на партия смятаме за 
свой дълг да обърнем 
вниманието и да при-
помним на обществото 
следните факти.

1. Обратно на твър-
денията на РЗС про-
ведената срещу тях 
акция ни най-малко 
не е безпрецедентна. 
Практиката на ДАНС 
да манипулира и сабо-
тира подписки на граж-
даните започна още 
през септември 2006 г. 
при събирането на чле-
нове за регистрация 
на нашата партия, бе 
повторено през ноем-
ври - декември 2006 г. 
и потретено през април 
- май 2008 г.. Последва 
подобна акция срещу 
Мюсюлман-демократи-

ческата партия, след 
това се приложи и про-
тив гражданска под-
писка в гр. Варна през 
ноември - декември 
2010 г. Тогава РЗС не 
реагираше отрицател-
но. Реагират едва сега, 
когато самите станаха 
жертва на онова, което 
одобряваха срещу дру-
ги.

2. Методът съдържа 
няколко ключови еле-
мента като:

а. Подмятане на фал-
шиви данни.

б. Режисирани „сиг-
нали” чрез медиите или 
от „граждани” до ДАНС 
и Прокуратурата.

в. Целенасочени 
„проверки” на част от 
подписалите, при което 
се извършва манипула-
ция и заплашване на 
проверяваните граж-
дани (в нашия случай 

- че партията ни била 
антидържавна, сепара-
тистка и че членовете 
й можели да отидат в 
затвора, в настоящия 
случай - че подписката 
е заплаха за национал-
ната сигурност) с цел 
получаване на писмени 
заявления, че не са да-
вали подписа и съгла-
сието си за съответна-
та подписка.

г. Използване на така 
получените „свидетел-
ства” за оспорване ва-
лидността на самата 
подписка, както и като 
основание за започва-
не на обща проверка 
и натиск над подписа-
лите, за да бъде нама-
лено общото число под 
изисквания от закона 
минимум.

д. Лансиране чрез 
медиите на още неза-
вършените и неофици-
ални резултати с цел 

компрометиране на 
инициатора на подпи-
ската.

е. Повторно и пот-
ретно разпитване на 
част от онези, които са 
потвърдили автентич-
ността на подписите 
си, включително и чрез 
подлагане на унизител-
ни процедури на мно-
гократно подписване в 
различни пози на тяло-
то.

3. Действията на съ-
ответните държавни 
органи нямат за цел 
откриване на истина-
та, защита на закона 
или правата на граж-
даните, а проваляне 
на тяхната инициатива 
и компрометиране на 
организаторите на не-
удобните за властите 
акции. Не е случайно, 
че до ден - днешен – 4 
години след първата от 
трите масови акции на 

Има ли национални малцинства в 
България и уважават ли се техните 
права? Ето една тема, актуална за 
изследване сега при предстоящето 
преброяване в страната.

Знаейки какво е генерално отноше-
нието към малцинствата не е учудва-
що, че това понятие не можем да го 
открием в Конституцията. При това е 
положен голям труд, за да се избегне 
неговата употреба – използвани са 
сложни описания от рода на  „Граж-
даните, за които българският език не 
е майчин” (чл 36, 2). Това дава осно-
вание на националиститие в Бълга-
рия радостно да твърдят, че термина 
е антиконституционен. Но това не 
е вярно. Както ясно заявяа по този 
въпрос Конституционният съд, тер-
минът "Национално малцинство" е 
конвенционен термин; не е необхо-
димо всеки конвенционен термин да 
съществува и в Конституцията, за да 
се признава неговата конституцион-
носъобразност.” (Решение номер 2, 
от 18 феруари 1998 г., всички цити-
рания на Конституционния съд в те-
кста са от това решение, освен ако 
изрично не е посочено друго). 

Самото понятие е известно на бъл-
гарското право от Конституцията от 
1947 г., а същевременно е и част 
от вътрешното право на страната, 
инкорпорирано е първо след под-
писване на Европейската конвенция 
по правата на човека, чийто чл. 14 
предвижда, че "упражняването на 
правата и свободите, изложени в 
тази Конвенция, следва да бъде оси-
гурено без всякаква дискриминация, 
основана по-специално на "принад-
лежност към национално малцин-
ство..."., както и с подписването на 
Рамковата конвенция за защита пра-
вата на националните малцинства. 
Тъй като, съгласно Конституцията, 
всички подобни документи, подписа-
ни от България стават част от нейно-
то вътрешно право и имат предим-
ство пред онези закони, които биха 

им противоречали отговорът става 
напълно ясен.

Освен това чл. 54 на Конституци-
ята съвсем определено говори за 
малцинствата, когато заявява:  „(1) 
Всеки има право да се ползва от 
националните и общочовешките кул-
турни ценности, както и да развива 
своята култура в съответствие с 
етническата си принадлежност, 
което се признава и гарантира от 
закона.” Очевидно етническата при-
надлежност на гражданите на Бълга-
рия е от повече от един вид. Чл 6, 2 
забранява дискриминация на етниче-
ска основа, което също потвърждава 
осъзнато наличие на етническо раз-
нообразие.

От тези места в Конституцията още  
става ясно, че единството на нацията 
е политическо, а не етническо, както 
им се иска на мнозина, за да опра-
вдаят отричането на малцинствата. 
Но, за да затворим тази подтема, 
нека дадем думата на Конституци-
онния съд, за да определи той какво 
разбира под понятието „Единство на 
нацията”.

„Съдът приема, че уредбата в Кон-
венцията не засяга принципа на на-
ционално единство, провъзгласен в 
Конституцията. Правните измере-
ния на националното единство се 
определят от точното прилагане 
на основните конституционни 
принципи - единство на българ-
ския народ като политически су-
бект (чл. 1, ал. 2 от Конституцията); 
еднакви конституционни гаран-
ции за достойнството и правата 
на личността (чл. 4, ал. 2 и чл. 6, 
ал. 1 от Конституцията); равенство 
на всички граждани пред зако-
на, без ограничения на правата 
или привилегиите, основани на 
раса, народност, етническа при-
надлежност, пол, произход, ре-
лигия, образование, убеждения, 
политическа принадлежност, 
лично и обществено положение 

или имуществено състояние (чл. 
6, ал. 2 от Конституцията); общова-
жимост на основните права и за-
дължения, посочени в глава втора 
от Конституцията.

Националното единство не из-
ключва наличието на религи-
озни, езикови и/или етнически 
различия между гражданите на 
Република България. Както е по-
сочил съдът с решение № 4 от 21 
април 1992 г. по к. д. № 1 от 1991 
г., "Конституцията на Република 
България признава съществува-
нето на религиозни, езикови и 
етнически различия, респ. на но-
сители на такива различия". Съ-
държанието, обемът и характерът на 
правата и свободите, произтичащи 
от принципите на Конвенцията, съ-
ответстват на конституционно уста-
новените права и свободи. Незави-
симо от наличието на някое или 
всички от упоменатите различия 
между гражданите, упражнява-
нето на произтичащите от Кон-
венцията права в съответствие 
с Конституцията не застрашава 
принципа на национално един-
ство.” 

Така става съвсем ясно, че 
единството на нацията е граж-
данско и политическо, а не етни-
ческо.

Макар да не се отрича съществу-
ването на национални малцинства 
и косвено да се признава същест-
вуването на езикови, етнически и 
религиозни такива (или поне на 
подобно различие сред граждани-
те), България е единствената пост-
комунистическа европейска страна, 
в чиято Конституция съществува-
нето на национални малцинства не 
е експлицитно признато и която не 
признава колективни малцинствени 
права. Въпреки, че е подписала и ра-
тифицирала Рамковата конвенция за 
националните малцинства, България 
дефакто не я прилага или много мал-

ко се съобразява с нея. Причината е 
в едно своебразно шикалкавене, ба-
зирано на обстоятелството, че няма 
задължително международно опре-
деление на това „Що е национално 
малцинство”. Това е извинението на 
българските власти.

Нека погледнем какво е положени-
ето по този въпрос.

Определения за „национално мал-
цинство“ съществуват в международ-
ното право, но само в „препоръки“, 
не и в закони. 

Те са следните:
1. Препоръка 1134 (1990 г.) на 

Парламентарната асамблея на Съве-
та на Европа (ПАСЕ). „Обособена и 
утвърдена на територията на съ-
ответната страна група от хора, 
членовете, на която са граждани 
на държавата и проявяват от-
личителна религиозна, езикова, 
културна или друга характерис-
тика, различаваща ги от мнозин-
ството от населението.”

2. Препоръка 1201 от 1 февруари 
1993 г. на Европейския парламент, 
член първи: За Национално малцин-
ство може да става дума при наличи-
ето на пет условия:

Понятието „Национално мал-
цинство” описва група от граж-
дани на дадена държава, които: 

а. Живеят постоянно на тери-
торията на държавата и са нейни 
граждани;

б. Имат стари, солидни и трай-
ни връзки с държавата;

в. Притежават типични етниче-
ски, културни, религиозни или 
езикови характеристики;

г. Достатъчно репрезентативни 
са, бидейки по-малко от остана-
лата част на популацията в стра-
ната или даден неин регион;

д. Проявяват обща воля и тен-
денции към запазване на об-
щностната им идентичност, в 
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ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ НА ОМО "ИЛИНДЕН"-ПИРИН
Във връзка с публикуването на материали във Фейсбук от профил взел името на 
нашата партия държим да заявим следното
Този профил не е създаден от нас и не изразява нашите виждания и цели. 
Принадлежи на  неизвестна група ентусиасти, които изразяват на него само 

своите виждания. ОМО „Илинден”-ПИРИН има само една офицйална страница 
на интернет и тя е: http://www.omoilindenpirin.org/
Молим в бъдеще материали публикувани от споменатия профил по никакъв 
начин да не бъде цитирани във връзка с нашата партия.
                                                          ПРЕСЦЕНТЪР НА ОМО „ИЛИНДЕН”-ПИРИН

по повод проверките на ДАНС във връзка с подписката на РЗС за референдум
полицията срещу нас -  
официалните резулта-
ти от малтретирането 
на 6 000 наши членове 
нито са публикувани, 
нито пък е започнато 
дело срещу някого. По 
този начин се отнема и 
възможността да дока-
жеш, че си невинен.

Този метод, който де-
факто суспендира част 
от правата на гражда-
ните и прави невъзмож-
на всяка неугодна на 
властите гражданска 
подписка, може да се 
приложи спрямо всяка 
една от съществуващи-
те политически сили в 
бъдеще. Призоваваме 
обществените органи-
зации и партиите, осо-
бено парламентарно 
представените, да на-
правят възможното за 
да стане невъзможно 
повече прилагането на 
подобна полицейщина 
срещу гражданите и 

техните права. 
Нека никой не се ус-

покоява с мисълта, че 
въпросът не го касае в 
момента. Така мисле-
ха и РЗС през 2006 г., 
когато открито подкре-
пяха акциите на ДАНС 
срещу нас, а днес съ-
щото се случва и на 
тях. По-скоро трябва 
да се водим от макси-
мата, че когато са нару-
шени правата на един 
член на обществото, са 
нарушени правата на 
всички.

В демократичните 
общества има демо-
кратични механизми и 
правила, кога, кой и как 
може да се извършва 
всяко нещо. Методът 
разработен от ДАНС, 
не е сред тях.

ПРЕСЦЕНТЪР 
НА ОМО 

„ИЛИНДЕН”-ПИРИН
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частност културата, рели-
гията или езика

На среща в Страсбург на 
8 юни 2005 г. Европейски-
ят парламент излиза със 
становище, че „такава де-
финиция се съдържа 
в препоръка 1201“, по-
твърждавайки критериите 
на Европейският съвет. Това 
всъщност я прави най-ме-
родавната дефиниция на 
понятието в Европейския 
съюз. 

Други дефиници реално не 
съществуват, макар понякога 
в България и да се цитират  
като тази от Виенската среща 
на 8 и 9 октомври 1993 г. на 
държавните и правителстве-
ните ръководители на дър-
жавите-членки на Съвета на 
Европа.  Цитират се конкрет-
но думите: „Националните 
малцинства, които преврат-
ностите на историята са съз-
дали в Европа, трябва да бъ-
дат защитавани и уважавани 
като принос към мира“. Към 
това се прибавят и някои 
моменти от Обяснителния 
доклад към Рамковата кон-
венция за защита правата 
на националните малцинства 
в същия дух: „националните 
малцинства, които преврат-
ностите на историята са съз-
дали в Европа, трябва да бъ-
дат защитавани и уважавани 
като принос към мира и ста-
билността” (т.5). 

Привеждането на подоб-
ни цитати е безпредметно, 
защото в тях не се съдържа 
никакво определение на по-
нятието. Целта обаче явно 
е друга. Така в българския 
вариант на Уикипедия тези 
цитати са използвани, за да 
се оформи следното заклю-
чение: „Видно е, че в реше-
нието за създаването на тази 
конвенция се визират точно 
исторически създадените на-
ционални малцинства, а не 
които и  да е етнически и/
или религиозни малцинства.” 
Т.е. тук имаме опит, чрез 
едно особено тълкуване да 
се ограничи кръга на онези 
групи, които могат да пре-
тендират, че са национални 
малцинства. Това твърдение 
си е чиста глупост по повече 
причини. Първо, всички мал-
цинства са създадени исто-
рически, няма неисторически 
такива – никой не е паднал 
от небето. Второ, от никъде 
в тези цитати не може да се 
заключи, че не се визират 
всички етнически малцин-
ства. Трето, тези думи само 
посочват, че националните 
малцинства са плод на пре-
вратностите на историята и 
нищо повече, не дават ни-
какво определение на поня-
тието. Те са МАЛЦИНСТВА 
като плод на исторически-
те превратности, довели до 
образуване или загиване на 
държави и до промени на 
държавните граници, а не 
НАЦИОНАЛНИ поради съща-
та причина. 

Тези странни твърдения 
имат своя конкретна цел. Да 
се аргументира, че в Бълга-
рия няма национални мал-
цинства, а евентуално само 
етнически и че конвенция-

та не трябва да се прилага 
спрямо тях. Или както нагло, 
но точно е резюмирана бъл-
гарската позиция по въпроса 
в същата енциклопедия: „До 
момента България все-още 
не е определила съдържани-
ето на термина „национални 
малцинства“ във вътрешното 
си право. Тоест, политиката 
ни е като френската - съглас-
ни сме с рамковата конвен-
ция, в която държавите, има-
щи национални малцинства  
я прилагат.”

Оставено е на държавите 
сами да поставят определе-
ние съгласно специфичните 
си условия, но идеята е да 
се позволи, колкото се може 
по-широко прилагане, а не 
неприлагане. Подписвайки 
конвенцията и отказвайки да 
даде дефиниция за какво се 
отнася тя, що е то национал-
нално малцинство България 
на практика я превръща в 
мъртъв документ. Една съв-
сем проста измама. 

Разбира се липсата на де-
финиция не би трябвало да 
представлява пречка за при-
лагането на конвенцията, 
защото тя самата макар да 
не съдържа конкретно опре-
деление що е то национално 
малцинство достатъчно ясно 
посочва какви групи разбира 
под него.

Така в преамбюла е каза-
но: „едно плуралистично и 
истински демократично об-
щество следва не само да за-
чита етническата, културна-
та, езиковата и религиозната 
идентичност на всяко лице, 
принадлежащо към нацио-
нално малцинство, но и да 
създава подходящи условия 
за изразяване, запазване и 
развитие на тази идентич-
ност”. 

Значи националните мал-
цинства са групи от лично-
сти, притежаващи етническа, 
културна, езикова и религи-
озна идентичност (по под-
разбиране различна от тази 
на мнозинството).

Член 5 пък предвижда 
1. Страните се задължават 

да насърчават развитието 
на условия, необходими за 
лицата, принадлежащи към 
национални малцинства, да 
поддържат и развиват своята 
култура, както и да съхраня-
ват най-важните елементи на 
своята идентичност, а имен-
но - религия, език, традиции 
и културно наследство.

2. ... страните се въздържат 
от провеждане на политика 
или дейности, насочени към 
асимилиране на лица, при-
надлежащи към национални 
малцинства, против тяхната 
воля и защитават тези лица 
от всяко действие, целящо 
такава асимилация.

Така виждаме, че най-ва-
жните елементи от иден-
тичността на лицата при-
надлежащи към национални 
малцинства са религия, език, 
традиции и културно наслед-
ство. Чрез негация е даден 
допълнителен белег, а име-
но, че тези малцинства са 
застрашени от асимилация. 
т.е. да бъдат погълнати от 
мнозинството и да изгубят 
специфичните си белези.  

По нататък член шести 

декларира необходимостта 
държавите да насърчават 
търпимост и диалог „между 
всички лица, живеещи на тя-
хна територия, независимо 
от етническата, културната, 
езиковата или религиозната 
им идентичност, по-специал-
но в областта на образовани-
ето, културата и средствата 
за масово осведомяване.” 
Така и етническата идентич-
ност е прибавена в тази кон-
венция. 

Член 9, ал. 1 гарантира 
правото на свобода на мне-
ние, информация и идеи, 
включително „на езика на 
малцинството без намеса на 
държавни власти и незави-
симо от границите”. Т.е. мал-
цинствата имат свой език, 
посочва се потенциалната 
възможност те да са разде-
лени от държавните граници. 
Пак за това, че малцинствата 
имат свой език и правото да 
го използват устно и писмено 
в личния и обществения жи-
вот намираме в чл 10, ал. 1, а 
пък чл. 11 гарантира правото 
на използване на лично име 
на езика на малцинството, 
както и поставяне на публич-
ни частни надписи на същия 
език. Алинея 3 на този член 
дава възможност и за поста-
вяне на надписи на улици и 
местности на езика на мал-
цинството, ако то е населено 
в значителна степен от пред-
ставители на малцинствата. 
Тук имаме и допълнение, че 
това може да става и в рам-
ките на „споразумения с дру-
ги държави”, което за втори 
път ни показва като една 
потенциална черта на наци-
оналното малцинство – него-
вата връзка с други подобни 
по идентичност общности в 
други страни.

Отново за ”културата, ис-
торията, езика и религията” 
на националните малцинства 
се говори в чл. 12. Чл 14 за-
дължава държавите да при-
знаят правото на изучаване 
на „езика на своето малцин-
ство.”, както и при значи-
телна населеност на дадена 
област с хора от съответно 
национално малцинство, 
доколкото е необходимо и 
възможно да се осигури в 
рамките на образователната 
система „възможност лицата, 
принадлежащи към тези мал-
цинства, да изучават езика 
на малцинството или да бъ-
дат обучавани на този език.”

Специално гарантиране на 
правото на националните 
малцинства да контактуват 
със своите сънародници зад 
граница съдържа чл. 17.

1. Страните се задължават 
да не създават препятствия 
за правото на лицата, при-
надлежащи към национални 
малцинства, да установяват 
и поддържат, свободно и без-
препятствено, контакти през 
границите с лица, законно 
пребиваващи в други държа-
ви, и по-специално с тези, с 
които те имат обща етниче-
ска, културна, езикова или 
религиозна идентичност или 
общо културно наследство.

2. Страните се задължават 
да не създават препятствия 
за правото на лицата, при-
надлежащи към национални 
малцинства, да участват в 
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дейността на неправител-
ствени организации както на 
национално, така и на меж-
дународно ниво.

Още веднъж е демонстри-
рано това, че национални-
те малцинства не са само 
вътрешнодържавен проблем 
и че те имат свои сънарод-
ници зад граница в чл. 18, 
1: „Страните полагат усилия 
за сключване, ако е необхо-
димо, на двустранни и мно-
гостранни споразумения с 
други държави, по-специал-
но съседни държави, с цел 
осигуряване защитата на ли-
цата, принадлежащи към съ-
ответните национални мал-
цинства.”

Значи националните мал-
цинства са общности, които 
могат да съществуват в по-
вече от една държава (ма-
кар да не е задължително), 
а държавите освен вътреш-
но и съгласно конвенцията 
регулират и гарантират пра-
вата им и в междудържавни 
договори. Обект са (макар и 
не задължително) на тран-
сгранично сътрудничество, 
междудържавни споразуме-
ни и гарантирано право на 
контакт с хора в чужбина, 
имащи същата идентичност 
и участие в организации на 
международно ниво.

Понятието „Национал-
но малцинство” обхваща 
етническите, езикови и 
религиозни идентично-
сти и според това и тези 
малцинства. Собствения 
език, култура, религия са 
сред постоянно повтаря-
ните белези и сред основ-
ните права, защитавани 
за националните малцин-
ства. Така че макар Кон-
венцията да не съдържа 
дефиниция за национал-
но малцинство тя сама по 
себе си е една разгърната 
дефиниция на това поня-
тие.

(Всъщност ако „Национал-
но малцинство” и „Етническо 
малцинство” са различни по-
нятия, то тогава конституци-
онната забрана за създаване 
на организации на етническа 
основа не би трябвало да 
касае националните малцин-
ства. А след като български-
те съдилища на няколко пъти 
декларират, че в България 
нямало оформен македонски 
етнос, то на какво основа-
ние отказват регистрация на 
македонските организации, 
като базирани на етническа 
основа или насочени про-
тив единството на нацията? 
Противоречията са напъл-
но очевидни и имат просто 
обяснение – не правото води 
българските съдилища, щом 
въпроса опре до македонско-
то малцинство, а желанието 
то да бъде задушено и еле-
минирано.)

Въпреки, че според мнени-
ето на Българския конститу-
ционен съд, че задължително 
определение на понятието 
не може да бъде извлечено и 
от чл. 27 от Международния 
пакт за граждански и поли-
тически права, този член ни 
дава отговор на един мно-
го важен въпрос. А именно 
в него не е употребено по-
нятието „Национално мал-

цинство”, а са гарантирани 
правата на етническите, ре-
лигиозните или езикови мал-
цинства. Т.е. дори и някой 
да хитрува, прикривайки 
се зад оправдания от типа 
– няма задължително оп-
ределение що е то „на-
ционално малцинство”, 
или „нашите малцинства 
са етнически, а не нацио-
нални” това не означава, 
че която и да е държава е 
свободна да не дава пра-
вата на малцинствата. Ето 
и самия член: "В държави, в 
които съществуват етниче-
ски, религиозни или езикови 
малцинства, лицата, принад-
лежащи към тези малцинства, 
не могат да бъдат лишавани 
от правото да имат съвмест-
но с другите членове на сво-
ята група собствен културен 
живот, да изповядват и прак-
тикуват собствената си рели-
гия или да си служат с род-
ния си език.” Значи както и 
да наречем малцинствата, те 
пак имат право на собствен 
културен живот, свободно 
изповядване и практикуване 
на своята религия и употре-
ба на своя език.  За всеки не-
предубеден читател е ясно, 
че тук накратко са посочени 
същите права, които защи-
тава и Рамковата конвенция 
за защита на националните 
малцинства. 

Или накратко, цитира-
ните дотук международ-
ни документи защитават 
правата на хората от мал-
цинствата (етнически, 
езикови, религиозни). 
Понятието национално 
малцинство по-скоро се 
явява обобщаващо поня-
тие за всичките тези мал-
цинства.

Искайки да избегнат това 
заключение конституцион-
ните съдии цитират, че „В т. 
43 от Обяснителния доклад 
към Конвенцията се отбе-
лязва: "Тази разпоредба не 
предполага, че всички етни-
чески, културни, езикови или 
религиозни различия непре-
менно водят до създаването 
на национални малцинства." 
(странно, че се позовават не 
един незадължаващ прав-
но обяснителен докалд, но 
игнорират далеч по важни-
те препоръки). Наистина не 
всяко различие задължител-
но създава малцинство. Кул-
турни и езикови разлики съ-
ществуват в рамките на всяка 
една общност. Но не е казано 
и обратното, че етническите 
разлики не довеждат до съз-
даването на такова малцин-
ство - всъщност от конвенци-
ята е ясно точно обратното 
– националните малцинства 
като свои основни белези 
имат имено тези различия. 
И, което е много важно, 
не е казано, че не всяко 
етническо малцинство е 
национално, а само, че не 
всяка етническа разлика 
води към създаване на 
такова малцинство

И тогава кой определя кои 
етничекси различия водят 
до създаване на национално 
малцинство и кои не? Въз-
можният отговор е само 
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един – самите хора, самоосъзнанието на но-
сителите на тези ралзичия дали съставляват 
отделна общност или не и тяхното самооп-
ределение дали принадлежат или не към 
национално малцинство. Друго тълкувание е 
просто невъзможно нито логически, нито правно. 
Това следва и от един от безспорните съставни 
елементи на понятието нация – самосъзнание и 
самоопределение за принадлежност към една и 
съща общност.

Липсата на определение за национално малцин-
ство макар и факт не може да бъде аргумент, за 
отказване на  правата на хората. Такова общоп-
римеливо определение няма и за нация. Дори и в 
науката, а да не говорим за правото. От това не 
можеме да изведем заключение, че Органзиация-
та на обединените нации трабва да се закрие или 
преименува.

Правата на човека трябва да се прилагат в по-
ложителна насока, от тях не могат да произтичат 
никакви отрицателни последици (както редовно 
се посочва във всички конвенции и харти). В такъв 
смисъл липсата на дефиниция дава възможност 
на държавите за едно по-широко приложение и 
едновременно по-гъвкаво, съобразно специфич-
ните местни условия. Държави като България оба-
че тълкуват това изключително отрицателно. Не 
им и хрумва сами да изработят за себе си такава 

задължителна формула. За тях липсата на опре-
деление значи ни повече ни по малко, че  съот-
ветните права не могат/не трябва да се прилагат, 
или пък са незадължителни. Логиката е ясна, щом 
не ни задължават – няма да го правим. Съглас-
но добре известната максима – онзи който иска 
търси начин, а онзи който не – търси оправда-
ния. Така докато емблематични демокрации като 
скандинавските страни са превърнали липсата на 
определение във възможност и начин за разширя-
ване на употребата на конвенцията към по-голям 
брой малцинствени групи, посттоталитарни дър-
жави като България намират в това оправдание 
да не прилагат Конвенцията към никого или само 
към възможно най-малък брой малцинства. Стари-
ят живковистки тотлитарен апарат, окопал се все 
още дълбоко във властта продължава инатливо да 
се противопоставя на всяка демократична промя-
на.

В опита си да оспорят наличието на нациоанлни 
малцинства в България, всякакъв сорт национа-
листи развиват теории за това, че националното 
малцинство се отнася само за групи от населени-
ето, което е преминало от една национална дър-
жава към друга като последица от войни и дого-
вори. От тази позиция те твърдят, че в България 
няма нациоанални малцинства защото България 
не била окупирала чужди територии. Но тако-
ва тълкувание е съвсем чиста спекулация, която 
смесва в едно несъвместими неща, като голата 

националистическа митология с правото по прин-
ципа „както ни изнася така е”. Извън тази фал-
шива смеска, този аргумент би бил неизползваем 
за българските националисти. Защото съвременна 
България се създава като държава като последи-
ца от отнемане на международно призната тери-
тория на съществуваща и до днес държава - Тур-
ция, неколкократно се разширява, чрез войни и 
съответни договори за сметка на същата държава. 
Как тогава може да се твърди, че България 
не била окупирала и присъединявала чужди 
територии, когато от позиция на правото ця-
лата и територия е именно такава. И според 
това как може от тази позиция да се твърди, че 
нямало тук национални малцинства. Най-малкото 
турското би било такова. 

Но самото това тълкуване е погрешно в самата 
си основа, защото в нито едно място в Рамковата 
конвенция не се съдържа подобно твърдение. Или 
иначе казано, тълкуванието, давано от български-
те националисти на понятието „Национално мал-
цинство” е напълно произволно и противоречащо 
на самата конвенция. Не е чудно, че се опитаха 
да дадат самата нея на съд и да я обяват за 
противоконституционна. Ако в България ня-
маше такива малцинства те не биха се гри-
жили. Притесни ги имено задължението да 
се дадат правата на малцинствата каквито те, 

ЧЕСТО се говори за право 
на самоопределение, но не 
винаги и не за всички е ясно 
какво е това. Предстоящото 
преброяване и споровете, 
които избухнаха по въпроса 
кой и как може да се само-
определя, правят отново ак-
туален този въпрос.

Първоначалното значение 
на това понятие се отнася 
не до отделната личност, а 
до колектива наречен на-
ция. Самоопределението на 
народите значи право сами 
да изберат формата на сво-
ето управление или в рам-
ките на несвоя държава, или 
да формират своя собствена 
държава. Право сами да оп-
ределят общата си съдба. По 
този начин правото на само-
определение е неразривно 
свързано с демокрацията. и 
свободната воля на човека. 
С формирането на нацио-
налните държави това по-
нятие придобива и смисъл 
правото на едно малцинство 
да се обедини със своята на-
ционална държава или да 
получи право на специално 
третиране от страна на дър-
жавата, в която се намира. 
Класическа е в този смисъл 
комунистическата формула 
за право на самоопределя-
не до отделяне, която между 
другото играе голяма роля 
при създаването на мини-
малната културна автономия 
на Пиринска Македония през 
1947/1948 г., както и при 
плановете за нейно обеди-
няване със СР Македония.

Правото на нациите да 
се самоопределят е главен 
принцип, издигнат от аме-
риканския президент Уилсън 
при изготвянето на догово-
рите при завършване на Пър-
вата световна война. Все пак 
при тези договори границите 
са определяни далеч повече 
според интереса на побе-
дителите, отколкото според 
този принцип. Паралелно 
като един от своите основни 
лозунги го издигат и руските 
болшевики и именно съглас-

но него изграждат СССР като 
федерация. В СССР и СФРЮ 
е предвидено правото на 
републиките да се отделят 
от федерацията (но такова 
право не е предвидено за 
автономните области).

В рамките на ООН този 
принцип залегнал още през 
1945 г. в нейния Устав, а 
след това в Декларацията 
за предоставяне на неза-
висимост на колониалните 
страни и народи, приета с 
резолюция 1514 на 15-та ге-
нерална асамблея на ООН 
на 14 декември 1960 г. В 
Международния пакт за ико-
номическите, социалните и 
културните права и в Меж-
дународния пакт за граж-
данските и политическите 
права от 19 декември 1966 
г. в параграф първи е ка-
зано: „Всички народи имат 
право на самоопределение. 
По силата на това право те 
свободно определят своя по-
литически статут и свободно 
обезпечават своето иконо-
мическо, социално и култур-
но развитие ... Всички участ-
ващи в настоящия договор 
държави ... са длъжни в съ-
ответствие с положенията в 
Устава на ООН да поощряват 
осъществяването на пра-
вото на самоопределение и 
да уважават това право”. В 
Декларацията за принципи-
те на международното пра-
во от 24 октомври 1970 г. 
се заявява, че „В силата на 
принципа за равноправие 
и самоопределение на на-
родите, утвърдено в Устава 
на ООН, всички народи имат 
право свободно, без външно 
вмешателство, да определят 
своя политически статут и да 
осъществяват своето иконо-
мическо, социално и култур-
но развитие и всяка държава 
е обвързана да уважава това 
право”. По-нататък се опре-
деля, че способите за осъ-
ществяване на правото на 
самоопределение могат да 

бъдат „създаване на суве-
ренна и независима държа-
ва, свободно присъединява-
не към независима държава 
или обединение с нея, или 
установяване на какъвто и 
да било друг политически 
статут”. Подобни принципи 
са включени в редица други 
документи на Съвета за си-
гурност и сътрудничество в 
Европа, ОБСЕ и много други.

Постепенно след Втората 
световна война с появата и 
развитието на системата за 
правата на човека и с при-
емането на принципа за не-
променяемост на граници-
те се налага едно по-друго 
схващане по отношение на 
малцинствата. Подобно на 
всички човешки права и то 
става индивидуално, а не 
колективно, и придобива 
смисъл на право на отдел-
ния човек сам да определи 
към коя народност принад-
лежи и дали да се ползва от 
правата, предвидени за мал-
цинствата.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕТО 

И ТЕРИТОРИАЛНАТА 

ЦЯЛОСТ

Своебразният конфликт 
между двата принципа – тези 
на териториалната цялост 
и на свободно самоопреде-
ление - идва от очевидната 
опасност от поява на между-
държавни конфликти и сепа-
ратизъм. Принципът на те-
риториалната цялост гласи, 
че територията на държа-
вата не може да се променя 
без нейно съгласие.

Застрашените от принципа 
на самоопределение държа-
ви обикновено изтъкват като 
аргумент срещу него именно 
принципа на териториал-
ната цялост. По този спор 
съществува схващане, че 
принципът на териториална-
та цялост защитава държа-
вата само от външна агре-

сия. Именно в този смисъл е 
параграф 4, ал. 2, от Устава 
на ООН за неизползване на 
сила срещу териториалната 
неприкосновеност и поли-
тическата независимост на 
държавите, както и в Де-
кларацията за принципите 
на международното право, 
според която „Всяка държа-
ва е длъжна да се въздържа 
от каквито и да било дейст-
вия, насочени към частично 
или цялостно нарушение на 
националното единство и 
териториалната цялост на 
която и да било друга дър-
жава”. Т.е. защитата е сре-
щу насилствени действия от 
друга държава, а не от сво-
бодно самоопределение на 
част от гражданите. Прин-
ципът на териториалната 
цялост според това мнение 
се явява подчинен на прин-
ципа на самоопределение. 
Това може да се заключи от 
Декларацията за междуна-
родното право, в която е за-
явено: „Нищо не може да се 
изтълкува като оправдаващо 
или поощряващо действия, 
които биха водели към раз-
деляне или към частично 
или цялостно нарушаване 
на териториалната цялост 
или политическото единство 
на суверенни и независи-
ми държави, съблюдаващи 
в своите действия принци-
па на равноправие и само-
определение на народите.” 
Или с други думи защитата 
на териториалната цялост се 
отнася само до онези дър-
жави, които спазват право-
то на самоопределение на 
народите и съответно е не-
приложим към онези, които 
не осигуряват равноправие 
на живеещите в тях народи 
и недопускащи свободното 
самоопределение на тези 
народи. Или сумирано: те-
риториалното единствено 
се защищава срещу други 
държави, а не срещу граж-
даните и - срещу насилстве-

ни промени, а не срещу де-
мократични, като при това 
държави, които не зачитат 
правото на самоопределе-
ние не могат да очакват 
международна защита на те-
риториалната си цялост.

В светлината на казаното 
сепаратизмът и национално-
освободителното движение 
не могат да се разграничат 
като дефиниции и често се 
явяват синоними. И двете 
явления се базират на пра-
вото на самоопределение. 
Например Левски, Ботев и 
останалите български ре-
волюционери са не друго, 
а сепаратисти, борещи се с 
насилствени методи да от-
делят част от международ-
но призната държава като 
Отоманската империя, да 
нарушат териториалната й 
цялост. Разлика би могла 
да се намери повече спо-
ред начина на употреба, а 
не според съдържанието на 
тези две понятия. Първото 
се употребява повече в по-
ложителен смисъл, а второ-
то повече в отрицателен. В 
рамките на демокрацията 
и правата на човека разли-
ка би могла да се потърси в 
начините на отстояване на 
съответната позиция – чрез 
демократични методи и за-
читане волята на население-
то или с насилствени методи 
и напук на волята на хората. 
Така погледнато, сепара-
тистко движение, базирано 
само на демократични сред-
ства и разчитащо на подкре-
пата на гражданите, не е и 
не би трябвало да се смята 
за нещо незаконно, в която 
и да е страна, защото е ба-
зирано върху самите основи 
на принципите на междуна-
родния ред, право и правата 
на човека. Същото заяви и 
Европейският съд по права-
та на човека в Страбург по 
делото на ОМО „Илинден”-
ПИРИН. Дори да е имало ос-
нование българските власти 
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да подозират, че партията 
има сепаратистки намере-
ния, това само по себе си не 
може да бъде основание за 
забрана, доколкото партията 
изпозлва само демократични 
методи и не си поставят цели 
противни на демокрацията. 
Друг е въпросът, че ПИРИН и 
нямаше подобни цели.

Именно водени от принци-
па на самоопределение се 
разделиха федерации като 
Чехословакия, Югославия 
и СССР, а пък се обедини 
Германия. Водени от съшия 
принцип редица недържавни 
нации се стремят към дър-
жавност. Такива са баските, 
каталунците, шотландците и 
др.

Заслужава да се отбележи 
обаче, че днес съществува 
един мълчалив консенсус в 
Европа, според който право-
то на отделяне на малцин-
ствата и присъединяването 
им към друга държава не се 
подкрепя и прилага, а пра-
вото на самоопределение се 
отнася единствено до полу-
чаване на права в рамките 
на съответната държава. Ве-
роятно най-известното и съ-
ответно единствено изклю-
чение е Косово.

ПРАВОТО НА

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

И БЪЛГАРИЯ

Обръщайки своя поглед от 
международните стандар-
ти към българската Консти-
туция, не можем да не за-
бележим, че в нея самото 
понятие самоопределение 
напълно отсъства. За сметка 
на това териториалната ця-
лост се споменава три пъти, 
държавното единство – два 
пъти, а националното такова 
- три пъти. Първо в преамбю-
ла пазенето на държавното 
единство (наред с национал-
ното) е охарактеризирано 
като „неотменим дълг”. След 
това чл 2. в първата си али-
нея определя България като 
„единна държава” и забраня-
ва създаването на автоном-
ни образувания, а в алинея 
втора направо се заявява, 
че „Териториалната цялост 
на Република България е не-
прикосновена.” Следва член 
9, според който териториал-
ната цялост се гарантира от 
въоръжените сили. Чл, 44, ал 
2 пък забранява създаване 
организации ”чиято дейност 
е насочена срещу суверени-
тета, териториалната цялост 
на страната и единството на 
нацията”. Самият президент 
е определен на първо мяс-
то като олицетворение на 
единството на нацията (чл. 
92, 1).

Така страхът от разпад или 
отцепване в България е кон-
ституционалзиран, а пък са-
моопределението в какъвто 
и да било смисъл – игнори-
рано. Страхът от възможен 
сепаратизъм е съвсем оче-
виден в самия факт, че дори 
автономни образувания са 
забранени, а в практиката 
самото говорене за таки-
ва също се санкционира от 

съда. (Например достатъ-
чен е само намек за авто-
номия или сепаратизъм от 
член на някоя партия, за да 
може не той, а самата пар-
тия и организация да бъдат 
забранени). Забраната на 
формиране на автономни 
образувания представля-
ва директно ограничение 
на правото на самоопреде-
ление, защото различните 
форми на автономия (тери-
ториална, културна, иконо-
мическа, разпръсната и др.) 
представляват част от въз-
можностите за практикуване 
правото на самоопредление 
без промяна на границите. 
В това маниашко треперене 
над териториалната цялост 
българската Конституция е 
уникална в Европа. Парано-
ята, изразена в нея, е дала 
основание на някои изследо-
ватели да говорят за българ-
ска обсадна менталност или 
за някакво виждане на себе 
си и държавата като кре-
пост под обсада. Като се има 
предвид, че никой не е напа-
дал България през послед-
ните 125 години от нейното 
съединение и че вече 65 го-
дини не е участвала в никак-
ви войни, този манталитет е 
изцяло ирационален. Причи-
на за неговото съществува-
не е не действителността, а 
извратената форма нацио-
нализъм, насаждана от дър-
жавата, чрез образованието 
и медиите. Но по-лошо от 
неговата неоснователност и 
абсурдност е отрицателни-
ят ефект, който той има по 
отношение на демокрацията 
и правата на малцинствата. 
За съжаление в държавата 
като че ли няма сила, която 
да осъзнава този факт като 
проблем и да се опитва да се 
бори срещу него.

Поради тази ксенофоб-
ичност и страх от малцин-
ствата не е учудващо отсъст-
вието на графа “Македонец” 
на предстоящото преброява-
не.

МАКЕДОНЦИТЕ И 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕТО

И така правото на самооп-
ределение включва няколко 
измерения.

1. Правото сам да опреде-
лиш към кой народ принад-
лежиш и сам да избереш да 
се ползваш ли от правата, 
предвидени за малцинства-
та, или не. (А не както е в 
българския случай друг да 
решава какъв си и дали ще 
се ползваш или не от права-
та си.)

2. Правото на хората като 
колектив сами да определят 
формата си на управление в 
рамките на държавата.

3. Правото да определят да 
останат към държавата, да 
се отделят от нея, оформяй-
ки нова държава или присъ-
единявайки се към друга.

Нека сега видим тези три 
аспекта приложени към ма-
кедонците.

Самоопределението като 
избор към коя нация при-
надлежиш при македонците 

преживя трудна история. Съ-
седните на Македония стра-
ни вложиха много средства и 
сили да убедят или накарат 
нейния народ да избере да 
се присъедини към техните 
нации и държави. В терито-
риите, в които те наложиха 
своята власт, на македон-
ците им бе отнето правото 
на самоопредление и бяха 
подложени на асимилация и 
на тормоз, ако оказваха съ-
протива. Въпреки огромния 
труд обаче мнозинството из-
браха и устояха на избора си 
да бъдат македонци. Около 
1,4 милиона в Македония, 
200 000 в Гърция, 50 000 
в Албания, между 5 000 и 
187 000 в България (според 
официалните резултати на 
преброяванията), около 100 
000 в Европа, над 200 000 в 
Америка и също толкова в 
Австралия и останалата част 
от света или общо около 2 
300 000 са самоопределя-
щите се македонци в света 
днес. Срещу тях резултати-
те от съседните пропаганди 
са – между 200 и 300 хиля-
ди приеха (или им бе нало-
жена) гръцка националност 
(такива има само в Гърция 
или сред емигрантите от 
Гърция). Разбира се, тук не 
броим хората, които си бяха 
гърци по начало или пък ог-
ромния брой колонисти, на-
селени през ХХ в. Вероятно 
между 100 и 200 хиляди са 
приели сръбска идентичност 
– главно в Сърбия и малък 
брой в Р Македония. Според 
различни сметки в България 
има между 500 000 и 1 000 
000 хора с македонско поте-
кло. Броят на хора с българ-
ско самосъзнание сред тях, 
ако извадим средно число 
от броя на тези с македон-
ско според преброявания-
та значи би бил между 400 
000 – 900 000. Голяма част 
от тях са несъмнено от сме-
сено потекло, което допъл-
нително влияе при избора 
на националност, но несъм-
нено е също така, че голям 
брой македонци от несме-
сен, ако можем така да се 
изразим, македонски произ-
ход днес се самоопределят 
искрено като българи. Това, 
което е важно в случая, е, 
че македонците, самоопре-
делящи се като българи се 
срещат почти изключително 
в България (или емигранти 
от България). В останалите 
части на Македония тях или 
ги няма или са символичнен 
брой. В Егейска Македония 
досега е известен само един 
човек с майка от Варна; в Р 
Македония има по-малко от 
2000 души според преброя-
ванията през последните 50 
години. Картината е съвсем 
ясна. Сумарно между 66 и 77 
% от македонците в света 
днес се самоопределят като 
македонци. При това тях ги 
има в значителен процент 
във всички части на Македо-
ния. Конкурентните самооп-
ределения изостават далеч 
назад. На второ място е бъл-
гарското с около 18 – 26 % 
почти изключително ограни-
чено в България и Пиринска 
Македония. Гръцкото околу 
7 % - само в Гърция и Егей-

ска Македония. Сръбското 
– 3 - 4 % главно в Сърбия 
и в частта на Македония, 
която някога й принадлеже-
ше – Вардарска Македония. 
Очевидно от тези резултати 
е както самоопределението 
на македонците, така и са-
мобитноста му – негов из-
вор са самите македонци. За 
разлика от него самоопреде-
лението като българи, сърби 
и гърци е тясно свързано със 
съответните държавни про-
паганди и с живеенето на 
части от македонския народ 
в тези държави.

Това обстоятелство много 
добре се осъзнава от раз-
личните центрове за мани-
пулация в България. Те се 
опитват да го заобиколят по 
няколко начина. 1. Манипу-
лация със значението и броя 
на паспортите, издадени на 
македонски граждани, кое-
то уж изразявало българско 
самоопределение на голяма 
част от населението в Р Ма-
кедония. Но този брой след 
десет години раздаване и 
рекламиране все още не ус-
пява да надхвърли 20 000 и 
на всекиго е ясно какви са 
истинските мотиви за търсе-
нето на български паспорт. 
2. Манипулация с истинския 
брой на хора с македонско 
самоопределение в Бълга-
рия – намаляван изкуст-
вено до минимални числа. 
3. Манипулация с броя на 
хора с македонско потекло 
и българско самосъзнание 
в България. Според разни 
божидардимитровци в Бъл-
гария имало между 2 и 3 
милиона хора с македонско 
потекло. Доста македон-
ски националисти налапват 
тази въдица от желание да 
се чувстват по-многобройни 
и значими. Но истинската 
цел на тези неверни и край-
но преувеличени цифри е 
да докажат, че мнозинство-
то на македонския народ в 
света днес определя себе 
си като българи. Или ста-
тистически ако по света има 
около два милиона и триста 
хиляди, самоопределящи се 
като македонци, то броят на 
самоопределящите се като 
българи македонци би бил 
по голям - между два и по-
ловина и три милиона. 4. За 
да се тушира изобличител-
ният факт, че българското 
самоопределение се среща 
почти изключително и само 
в България (нещо, което 
ясно издава истинската му 
основа), се правят големи 
усилия да се изобретят бъл-
гарски малцинства в Гърция, 
Албания и Косово. Резулта-
тите досега са почти нулеви, 
въпреки че са изразходвани 
доста средства за подкупва-
не на части от населението 
на тези страни чрез раз-
лични помощи, европейски 
гражданства, безплатно обу-
чение и всякакви други при-
вилегии. Въпреки че едва ли 
някой би упрекнал Албания 
в антибългарски чувства, на 
нейните преброявания до 
днес българи няма, а същото 
е и в Косово въпреки голе-
мите усилия да се спечели 
известна подкрепа сред оп-

ределящите се като маке-
донци или сърби горани. В 
Гърция, където стандартът е 
висок и според това подкуп-
ването твърде скъпо, всичко 
на всичко един местен човек 
с майка от Варна се самооп-
ределя като българин. В Р 
Македония, чиято територия 
през миналия век на два-три 
пъти попадаше под българ-
ска власт и бе под нея около 
7 години, българското мал-
цинство съставлява околу 
0,09 % от населението или 
в сравнение с македонците 
– 0,14 %. А басните, че ни-
щожният им брой бил причи-
нен от насилие, умряха тази 
година – на преброяването 
в Македония ще има графа 
“Българин”, докато в Бълга-
рия графа “Македонец” от-
ново няма да има.

Да видим другите два аспе-
кта на самоопределението и 
отношението на македонци-
те към тях.

По отношение на форма-
та на управление още през 
османската власт македон-
ците се определиха за де-
мократично републиканско 
управление с равноправие 
на гражданите и зачитане 
правата на всички народно-
сти. Тези цели ги срещаме 
в почти всички програмни 
и идеологически манифести 
на епохата, както и между 
двете световни войни. Нещо, 
което виждаме осъществява-
но в Р Македония.

За самоопределението като 
право на народите да избе-
рат в коя държава да живе-
ят, македонците никога не 
са питани. Македония беше 
разделена против тяхната 
свободна воля и противно на 
тяхното самоопределение, 
демонстрирано чрез борбите 
за автономия и държавност 
на истинската ВМРО и Илин-
денското въстание.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕТО

 НА МАКЕДОНЦИТЕ 

В БЪЛГАРИЯ

Да минем към македонци-
те в България. Те никога не 
са били питани искат ли да 
останат в България - знаем 
колко много бяха убити или 
затваряни в миналото имен-
но заради мечтата им за обе-
динена Македония. И днес 
никой не ги пита. Но макар 
и непитани, не значи, че ня-
мат свое мнение по въпроса. 
Днес самоопределението на 
онези, които запазиха маке-
донското си чувство и само-
съзнание, е ясно изразено.

По отношение на начина на 
управление то е ясно – же-
лаят да живеят в демокра-
тично гражданско общество 
със зачитане правата на 
човека и малцинствата. По 
отношение на това, в коя 
държава искат да живеят, 
те са го демонстрирали мно-
гократно – в Европейския 
съюз. И въпреки че България 
от дълго време е едно лошо 
място за живеене за всички-
те си граждани – македонци-

САМООПРЕДЕЛЕНИЕТО - ОСНОВНО 
ПРАВО НА ЧОВЕКА И НАРОДИТЕ
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РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

те нямат против да живеят в нея, а 
само да я променят и направят по-
добра. По въпроса за обединението 
на Македония безусловно доминира 
позицията,че трябва да се осъщест-
ви преодоляване на подялбата на 
Македония и нейните последици не 
чрез местене на границите, а чрез 
тяхното премахва не в рамките на 
един общ Евроепйски демократичен 
и правов съюз.

Ако има някаква съществена про-
мяна, то тя е в отказа от насилстве-
ните и конспиративни методи на 
миналото в полза на мира. Но и тук 
трябва да се направи уговорка. Ако 
в миналото македонците са посяга-
ли към оръжието, то е било само за-
щото са били принудени – поставе-
ни в нечовешки условия и като им 
е отказана всяка друга възможност 
за борба. Днес демократичното раз-
витие дава надежда, че законните 
методи на борба за права правят 
съвсем ненужно насилието.

Поучени от горчивата си ис-
тория, македонците са твърди 
привърженици на ненасилието. 
Те се опитват да се борят за права-

та си в рамките на закона, на инсти-
туциите и с демократични средства. 
Толкова по-достойна за осъждане 
е политиката на държавата, която 
им отказва не само международно 
гарантирани права, но и отнемаща 
им възможността мирно и демо-
кратично да се борят за тях и да 
защитават своите интереси. Една 
политика, която сякаш се стреми 
да постави македонците отново в 
същото онова безизходно положе-
ние и отчаяние, довело до толкова 
много насилие в миналото. Управ-
ниците би трябвало да се замислят 
за това, което правят, и дали то е 
в интерес на Република България. 
Читателите би трябвало сами да си 
отговорят, кой се държи по-отго-
ворно и лоялно спрямо държавата: 
дали властниците, които потъпкват 
правата и законите, подлагат на 
унижение и тласкат към отчаяние 
хората с македонско самосъзнание, 
или пък македонските активисти, 
които, въпреки враждебното отно-
шение на държавата, въпреки по-
стоянните унижения и провокации, 
продължават да се придържат към 
здравия разум, да търсят решение 
чрез диалог. И макар отричани - не 
се отричат от държавата, и макар с 
потъпкани права – не се отказват от 

правото и законовия порядък...

И ето че в навечерието на пре-
брояването в България множество 
политически циркаджии отново се 
опитват да правят провокации и да 
ограничават и отнемат дори онова 
най-малко парче от правото на са-
моопределение – сам да решиш към 
кой народ принадлежиш. Но хората, 
които правят това, би трябвало да 
осъзнаят, че отнемеш ли на хората 
правото им на самоопределение в 
рамките на държавата, ги тласкаш 
към единствения възможен изход – 
самоопределение извън държавата 
със или без част от територията й...

И макар властите постоянно да 
се хвалят с така наречения бъл-
гарски етничекси модел, който 
на практика не представлява 
нищо друго, а търпеливо гасене 
от страна на малцинствата на 
пожарите, подпалвани посто-
янно от налудничави политици 
от мнозинството, не трябва да се 
забравя, че много лоша политика е 
да се поставя на постоянно изпита-
ние търпението на хората. То може 
и да не издържи. Защото, ако в Бъл-
гария етнически конфликт нямаше 
през последните две десетилетия, 
то това е заслуга единствено на 

малцинствата и на безкрайното им 
търпение. Държавата няма никаква 
заслуга за това.

И ОЩЕ НЕЩО. 

Именно нарушаването на правото 
на самоопределение е главна опас-
ност за териториалното единство на 
държавите. Затова, ако желаят да го 
подсилят от никого неатакуваните 
си граници, български власти тряб-
ва да се погрижат на първо място за 
спазване на правото на самоопреде-
ление и за уважение на правата на 
всички граждани на България.

Никой не се отделя от хубавото и 
никой не би тръгнал да се цепи от 
България, ако в нея се чувства щаст-
лив, уважаван и у дома си. Потъпк-
ването на правата на хората, както и 
калпавото управление (което също е 
вид на погазване правата на хората) 
са онова, което истински заплашва 
сигурността на държавата. И ето ние 
виждаме едно своебразно самоопре-
деление на българските граждани 
– които масово бягат от България, 
за да търсят щастието си там, къ-
дето биха се надявали, че могат да 
го намерят. И мнозинстовто от тези 
„самоопределящи се с краката си” 
граждани са от мнозинството. СР

Държавите- членки на Съвета на Ев-
ропа, и другите държави, подписали 
тази Рамкова конвенция;

- считайки, че целта на Съвета на Ев-
ропа е да постигне по-тясно единство 
между неговите членове с цел съхраня-
ване и осъществяване на принципите и 
идеалите, които са тяхно общо наслед-
ство;

- считайки, че един от начините за 
осъществяване на тази цел е защитата и 
по-нататъшното развитие на правата на 
човека и основните свободи;

- водени от желанието да продължат 
прилагането на Декларацията на дър-
жавните и правителствените ръководи-
тели на държавите - членки на Съвета 
на Европа, приета във Виена на 9 ок-
томври 1993 г.;

- решени да защитят съществуването 
на национални малцинства в рамките 
на съответните си територии;

- считайки, че досегашните преврат-
ности на европейската история са до-
казали, че защитата на националните 
малцинства е от съществено значение 
за стабилността, демократичната си-
гурност и мира на този континент;

- считайки, че едно плуралистично 
и истински демократично общество 
следва не само да зачита етническата, 
културната, езиковата и религиозната 
идентичност на всяко лице, принадле-
жащо към национално малцинство, но 
и да създава подходящи условия за из-
разяване, запазване и развитие на тази 
идентичност;

- считайки, че е необходимо да бъде 
създадена атмосфера на търпимост и 
диалог, за да може културното много-
образие да бъде източник и фактор не 
за разделение, а за обогатяване на всяко 
общество;

- считайки, че изграждането на една 
толерантна и благоденстваща Европа 
не зависи единствено от сътрудничест-
вото между държавите, но изисква и 
трансгранично сътрудничество между 
местните и регионалните власти, като 
се зачита конституционното устройство 
и териториалната цялост на всяка дър-
жава;

- имайки предвид Конвенцията за за-
щита на правата на човека и основните 
свободи и протоколите към нея;

- имайки предвид ангажиментите по 
отношение защитата на националните 
малцинства, съдържащи се в конвенци-

ите и декларациите на ООН, както и в 
документите на Съвещанието за сигур-
ност и сътрудничество в Европа, по-
специално в Документа от Копенхаген 
от 29 юни 1990 г.;

- решени да определят принципите, 
които следва да се спазват, и произтича-
щите от тях задължения за осигуряване 
в държавите членки и в други държави, 
които могат да станат страни по насто-
ящия документ, на ефективна защита на 
националните малцинства и на правата 
и свободите на лицата, принадлежащи 
към тези малцинства, при зачитане вър-
ховенството на правото, териториална-
та цялост и националния суверенитет 
на държавите;

- решени да прилагат принципите, 
провъзгласени в тази Рамкова конвен-
ция, чрез националното законодател-
ство и чрез подходяща правителствена 
политика,

се споразумяха, както следва:

РАЗДЕЛ I
Член 1
Защитата на националните малцин-

ства и на правата и свободите на лицата, 
принадлежащи към тези малцинства, е 
неделима част от международната за-
щита на правата на човека и като такава 
представлява област от международно-
то сътрудничество.

Член 2
Разпоредбите на тази Рамкова кон-

венция се прилагат добросъвестно, в 
дух на разбирателство и търпимост и 
в съответствие с принципите на добро-
съседство, приятелски отношения и съ-
трудничество между държавите.

Член 3
1. Всяко лице, принадлежащо към на-

ционално малцинство, има правото на 
свободен избор дали да бъде третирано 
като такова или не, като нито от този из-
бор, нито от упражняването на правата, 
свързани с този избор, не могат да про-
изтекат каквито и да било неблагопри-
ятни последици.

2. Лицата, принадлежащи към нацио-
нални малцинства, могат да упражняват 
правата и да се ползват от свободите, 
произтичащи от принципите, провъз-
гласени в тази Рамкова конвенция, как-
то индивидуално, така и съвместно с 
други лица.

РАЗДЕЛ II
Член 4
1. Страните се задължават да гаран-

тират на всяко лице, принадлежащо 
към национално малцинство, правото 
на равенство пред закона и на равна 
защита от закона. В това отношение 
се забранява всякаква дискриминация, 
основана на принадлежност към наци-
онално малцинство.

2. Страните се задължават да прием-
ат, ако е необходимо, подходящи мерки 
за утвърждаване във всички области на 
икономическия, социалния, полити-
ческия и културния живот на пълно и 
ефективно равенство между лицата, 
принадлежащи към национални мал-
цинства, и тези от мнозинството. В това 
отношение те надлежно отчитат специ-
фичните условия, в които се намират 
лицата, принадлежащи към национални 
малцинства.

3. Мерките, приети в съответствие с 
т. 2, не се считат за проява на дискри-
минация.

Член 5
1. Страните се задължават да насър-

чават развитието на условия, необхо-
дими за лицата, принадлежащи към на-
ционални малцинства, да поддържат и 
развиват своята култура, както и да съх-
раняват най-важните елементи на сво-
ята идентичност, а именно - религия, 
език, традиции и културно наследство.

2. Без това да засяга мерките, при-
ети в рамките на общата им политика 
за интегриране, страните се въздържат 
от провеждане на политика или дей-
ности, насочени към асимилиране на 
лица, принадлежащи към национални 
малцинства, против тяхната воля и за-
щитават тези лица от всяко действие, 
целящо такава асимилация.

Член 6
1. Страните насърчават духа на тър-

пимост и диалога между различните 
култури и приемат действени мерки за 
поощряване на взаимното уважение, 
разбирателството и сътрудничеството 
между всички лица, живеещи на тяхна 
територия, независимо от етническата, 
културната, езиковата или религиозна-
та им идентичност, по-специално в об-
ластта на образованието, културата и 
средствата за масово осведомяване.

2. Страните се задължават да при-

емат подходящи мерки за защита на 
лицата, които могат да бъдат подложе-
ни на заплахи или дискриминационни, 
враждебни или насилствени действия, 
поради тяхната етническа, културна, 
езикова или религиозна идентичност.

Член 7
Страните осигуряват зачитане пра-

вото на всяко лице, принадлежащо към 
национално малцинство, на свобода на 
мирните събрания, свобода на сдружа-
ване, свобода на изразяване и свобода 
на мисълта, съвестта и вероизповеда-
нието.

Член 8
Страните се задължават да признаят 

на всяко лице, принадлежащо към на-
ционално малцинство, правото да из-
повядва своята религия или убеждения, 
както и правото да създава религиозни 
институции, организации и сдружения.

Член 9
1. Страните се задължават да призна-

ят, че правото на свобода на изразяване 
на всяко лице, принадлежащо към на-
ционално малцинство, включва свобо-
дата да изразява мнение, да получава и 
разпространява информация и идеи на 
езика на малцинството без намеса на 
държавни власти и независимо от гра-
ниците. Страните осигуряват, в рамките 
на своите правни системи, лицата, при-
надлежащи към национално малцин-
ство, да не бъдат дискриминирани по 
отношение на достъпа до средствата за 
масово осведомяване.

2. Точка 1 не препятства страните да 
въвеждат разрешителен режим без дис-
криминация и на основата на обективни 
критерии за дейността на радио- и теле-
визионните компании и производители-
те на кинематографична продукция.

3. Страните не препятстват създаване-
то и използването на печатни средства 
за масово осведомяване от лица, при-
надлежащи към национални малцин-
ства. В рамките на правната уредба на 
радиоизлъчванията и телевизионните 
предавания, доколкото това е възможно 
и в съответствие с разпоредбите на т. 1, 
страните осигуряват на лицата, принад-
лежащи към национални малцинства, 
възможността да създават и използват 
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свои собствени средства за масово осве-
домяване.

4. В рамките на своите правни систе-
ми страните приемат подходящи мерки 
за улесняване достъпа до средствата за 
масово осведомяване на лицата, принад-
лежащи към национални малцинства, с 
цел насърчаване на търпимост и допус-
кане на културен плурализъм.

Член 10
1. Страните се задължават да признаят 

на всяко лице, принадлежащо към наци-
онално малцинство, правото свободно и 
без намеса да използва езика на негово-
то малцинство в личния и обществения 
живот както устно, така и писмено.

2. В области, населени традиционно 
или в значителна степен с лица, принад-
лежащи към национални малцинства, 
при заявено желание от тези лица и при 
положение, че това желание съответства 
на действителна необходимост, страните 
полагат усилия за осигуряване, доколко-
то е възможно, на условия за ползване 
на езика на малцинството в отношенията 
между тези лица и административните 
органи.

3. Страните се задължават да гаран-
тират на всяко лице, принадлежащо 
към национално малцинство, правото 
да бъде уведомено в най-кратък срок на 
разбираем за него език за причините за 
арестуването му, за естеството и основа-
нието на предявеното срещу него обви-
нение, както и правото да се защитава на 
този език, като ползва при необходимост 
безплатни услуги на преводач.

Член 11
1. Страните се задължават да признаят 

на всяко лице, принадлежащо към наци-
онално малцинство, правото да използва 
своето фамилно (бащино) име и лични 
имена на езика на малцинството и пра-
вото на тяхното официално признаване, 
съгласно условията, предвидени в прав-
ната им система.

2. Страните се задължават да признаят 
на всяко лице, принадлежащо към наци-
онално малцинство, правото да излага 
публично на езика на неговото малцин-
ство обозначения, надписи и друга ин-
формация от частен характер.

3. В области, традиционно населени 
със значителен брой лица, принадлежа-
щи към национално малцинство, стра-
ните се стремят в рамките на своите 
правни системи, включително, ако това е 
уместно, и на споразумения с други дър-
жави, и отчитайки своите специфични 
местни условия, да поставят също така 
и на езика на малцинството надписи за 
традиционни местни наименования, 
имена на улици и други топографски 
обозначения с обществено предназначе-
ние, ако съществува достатъчна потреб-
ност от такива обозначения.

Член 12
1. Страните, ако е необходимо, прием-

ат мерки в областта на образованието и 
научноизследователската дейност за на-
сърчаване познанията за културата, ис-
торията, езика и религията на техните 
национални малцинства, както и на мно-
зинството.

2. В този контекст страните по-специал-
но осигуряват възможности за обучение 
на преподаватели и достъп до учебници 
и улесняват контактите между ученици и 
преподаватели от различни общности.

3. Страните се задължават да утвърж-
дават равни възможности за достъп до 
образование на всички степени за лицата, 
принадлежащи към национални малцин-
ства.

Член 13
1. В рамките на своите образователни 

системи страните признават на лицата, 
принадлежащи към национално малцин-
ство, правото да създават и управляват 
свои собствени частни учебни заведения 
за образование и професионално обуче-
ние.

2. Упражняването на това право не 
предполага каквото и да е финансово за-

дължение за страните.
 
Член 14
1. Страните се задължават да признаят 

на всяко лице, принадлежащо към наци-
онално малцинство, правото да изучава 
езика на своето малцинство.

2. В области, населени традиционно 
или в значителна степен с лица, принад-
лежащи към национални малцинства, 
ако съществува достатъчна потребност, 
страните се стремят, доколкото е възмож-
но и в рамките на своите образователни 
системи, да осигурят възможност лицата, 
принадлежащи към тези малцинства, да 
изучават езика на малцинството или да 
бъдат обучавани на този език.

3. Точка 2 на този член се прилага, без 
това да накърнява изучаването на офи-
циалния език или преподаването на този 
език.

Член 15
Страните се задължават да създават 

необходимите условия за ефективното 
участие на лицата, принадлежащи към 
национални малцинства, в културния, со-
циалния и икономическия живот, както и 
в обществените дейности, по-специално 
онези, които ги засягат.

Член 16
Страните се въздържат от мерки, които, 

променяйки съотношението на населени-
ето в области, населени с лица, принад-
лежащи към национални малцинства, це-
лят ограничаване на правата и свободите, 
произтичащи от принципите, провъзгла-
сени в тази Рамкова конвенция.

Член 17
1. Страните се задължават да не съз-

дават препятствия за правото на лицата, 
принадлежащи към национални малцин-
ства, да установяват и поддържат, сво-
бодно и безпрепятствено, контакти през 
границите с лица, законно пребиваващи в 
други държави, и по-специално с тези, с 
които те имат обща етническа, културна, 
езикова или религиозна идентичност или 
общо културно наследство.

2. Страните се задължават да не съз-
дават препятствия за правото на лицата, 
принадлежащи към национални малцин-
ства, да участват в дейността на непра-
вителствени организации както на нацио-
нално, така и на международно ниво.

Член 18
1. Страните полагат усилия за сключ-

ване, ако е необходимо, на двустранни и 
многостранни споразумения с други дър-
жави, по-специално съседни държави, 
с цел осигуряване защитата на лицата, 
принадлежащи към съответните нацио-
нални малцинства.

2. Страните, ако е уместно, приемат 
мерки за насърчаване на трансгранично-
то сътрудничество.

Член 19
Страните се задължават да зачитат и 

осъществяват принципите, съдържащи 
се в тази Рамкова конвенция, като въ-
веждат, ако е необходимо, само онези 
ограничения, рестриктивни мерки или 
изключения, които са предвидени в меж-
дународноправните документи, в част-
ност в Конвенцията за защита на правата 
на човека и основните свободи и прото-
колите към нея, доколкото те са приложи-
ми по отношение на правата и свободите, 
произтичащи от горепосочените принци-
пи.

РАЗДЕЛ III
Член 20
При упражняването на правата и сво-

бодите, произтичащи от принципите, 
провъзгласени в тази Рамкова конвенция, 
всяко лице, принадлежащо към нацио-
нално малцинство, зачита националното 
законодателство и правата на другите, в 
частност правата на лицата, принадлежа-
щи към мнозинството или към други на-
ционални малцинства.

Член 21
Никоя от разпоредбите на тази Рам-

кова конвенция не може да се тълкува 

като предполагаща каквото и да е право 
на лице да предприема дейност или да 
извършва действие, противоречащи на 
основните принципи на международно-
то право и в частност на суверенното ра-
венство, териториалната цялост и поли-
тическата независимост на държавите.

Член 22
Никоя от разпоредбите на тази Рамко-

ва конвенция не може да се тълкува като 
ограничаваща или накърняваща правата 
на човека и основните свободи, които 
биха могли да бъдат гарантирани съглас-
но законите на която и да е договаряща 
страна или съгласно всяко друго спора-
зумение, по което тя е страна.

Член 23
Правата и свободите, произтичащи от 

принципите, провъзгласени в тази Рам-
кова конвенция, доколкото те са предмет 
на съответна разпоредба на Конвенцията 
за защита на правата на човека и основ-
ните свободи и на протоколите към нея, 
се разбират в съответствие с тези техни 
разпоредби.

РАЗДЕЛ IV
Член 24
1. Комитетът на министрите на Съвета 

на Европа следи за прилагането на тази 
Рамкова конвенция от договарящите 
страни.

2. Страните, които не са членки на Съ-
вета на Европа, участват в механизма на 
прилагането съгласно условия, които ще 
бъдат определени допълнително.

Член 25
1. В срок от една година след влиза-

нето в сила на тази Рамкова конвенция 
по отношение на договаряща страна 
последната предоставя на генералния 
секретар на Съвета на Европа пълна ин-
формация за законодателните и други 
мерки, приети от нея за осъществяване 
на принципите, провъзгласени в тази 
Рамкова конвенция.

2. Впоследствие всяка страна предос-
тавя на генералния секретар, периодич-
но и винаги когато Комитетът на ми-
нистрите отправя искане за това, всяка 
друга допълнителна информация, отна-
сяща се до прилагането на тази Рамкова 
конвенция.

3. Генералният секретар предава на 
Комитета на министрите информацията, 
предоставена в съответствие с разпоред-
бите на този член.

Член 26
1. При преценяване доколко мерките, 

приети от страните, са подходящи за 
осъществяване на принципите, провъз-
гласени в тази Рамкова конвенция, Ко-
митетът на министрите се подпомага от 
консултативен комитет, чиито членове 
притежават призната компетентност в 
областта на защитата на националните 
малцинства.

2. Съставът и процедурните правила 
на консултативния комитет се опреде-
лят от Комитета на министрите в срок 
от една година след влизането в сила на 
тази Рамкова конвенция.

РАЗДЕЛ V
Член 27
Тази Рамкова конвенция е открита за 

подписване от държавите - членки на 
Съвета на Европа. До датата на влизане 
в сила на конвенцията тя е открита за 
подписване и от всяка друга държава, 
поканена от Комитета на министрите да 
я подпише. Тя подлежи на ратификация, 
приемане или одобряване. Документите 
за ратификация, приемане или одобрява-
не се депозират при генералния секретар 
на Съвета на Европа.

Член 28
1. Тази Рамкова конвенция влиза в 

сила от първия ден на месеца, следващ 
изтичането на период от три месеца 
след датата, на която дванадесет дър-
жави - членки на Съвета на Европа, са 
изразили своето съгласие за обвързване 
с конвенцията в съответствие с разпо-
редбите на чл. 27.

2. По отношение на всяка държава 
членка, която впоследствие изрази сво-
ето съгласие за обвързване с Рамковата 
конвенция, същата влиза в сила от пър-
вия ден на месеца, следващ изтичането 
на период от три месеца след датата на 
депозиране на документа за ратифика-
ция, приемане или одобряване.

Член 29
1. След влизането в сила на тази Рамко-

ва конвенция и след консултации с дого-
варящите държави Комитетът на минист-
рите на Съвета на Европа може да покани 
за присъединяване към конвенцията, с 
решение, прието с мнозинството, пред-
видено в член 20.d от Статута на Съвета 
на Европа, всяка държава - нечленка на 
Съвета на Европа, която, след като е била 
поканена да я подпише в съответствие с 
разпоредбите на чл. 27, все още не е на-
правила това, и всяка друга държава неч-
ленка.

2. По отношение на всяка присъедини-
ла се държава Рамковата конвенция влиза 
в сила от първия ден на месеца, следващ 
изтичането на период от три месеца след 
датата на депозиране на документа за 
присъединяване при генералния секретар 
на Съвета на Европа.

Член 30
1. Всяка държава може, при подписва-

нето или при депозирането на своя до-
кумент за ратификация, приемане, одо-
бряване или присъединяване, да посочи 
територията или териториите, за чиито 
международни отношения тя е отговор-
на, по отношение на които тази Рамкова 
конвенция ще се прилага.

2. Всяка държава може по всяко време 
след това с декларация, адресирана до ге-
нералния секретар на Съвета на Европа, 
да разшири прилагането на тази Рамко-
ва конвенция върху всяка друга терито-
рия, посочена в декларацията. Рамковата 
конвенция влиза в сила по отношение на 
тази територия от първия ден на месеца, 
следващ изтичането на период от три ме-
сеца след датата на получаване на такава 
декларация от генералния секретар.

3. Всяка декларация, направена в съот-
ветствие с двете предходни точки, може 
да бъде оттеглена по отношение на коя-
то и да е територия, посочена в тази де-
кларация, чрез писмено уведомление, 
адресирано до генералния секретар. От-
теглянето влиза в сила от първия ден на 
месеца, следващ изтичането на период от 
три месеца след датата на получаване на 
такова уведомление от генералния секре-
тар.

Член 31
1. Всяка страна може по всяко време да 

денонсира тази Рамкова конвенция чрез 
писмено уведомление, адресирано до ге-
нералния секретар на Съвета на Европа.

2. Такова денонсиране влиза в сила от 
първия ден на месеца, следващ изтичане-
то на период от шест месеца след датата 
на получаване на уведомлението от гене-
ралния секретар.

Член 32
Генералният секретар на Съвета на Ев-

ропа уведомява държавите - членки на 
съвета, другите подписали държави и 
всяка държава, която се е присъединила 
към тази Рамкова конвенция, за: а. вся-
ко подписване; b. депозирането на все-
ки документ за ратификация, приемане, 
одобряване или присъединяване;c. всяка 
дата на влизане в сила на тази Рамкова 
конвенция в съответствие с чл. 28, 29 и 
30;d. всяко друго действие, уведомление 
или съобщение, отнасящо се до тази Рам-
кова конвенция.

В уверение на което долуподписаните, 
надлежно упълномощени за това, подпи-
саха тази Рамкова конвенция.

Съставена в Страсбург на 1 февруари 
1995 г. на английски и френски език, като 
и двата текста имат еднаква сила, в един-
ствен екземпляр, който остава на съхране-
ние в архивите на Съвета на Европа. Гене-
ралният секретар изпраща заверени копия 
от него на всяка държава - членка на Съве-
та на Европа, и на всяка държава, поканена 
да подпише или да се присъедини към тази 
Рамкова конвенция.
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РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА
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ПРЕАМБЮЛ
Народите на Европа, като създават 

все по-тесен съюз помежду си, решиха 
да споделят мирно и основано на общи 
ценности бъдеще.

Като съзнава своето духовно и морал-
но наследство, Съюзът се основава на 
неделимите и универсални ценности на 
човешко достойнство, свобода, равен-
ство и солидарност; той почива на прин-
ципа на демокрацията и на принципа на 
правовата държава. Той поставя човека 
в центъра на своята дейност, като учре-
дява гражданството на Съюза и създава 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие.

Съюзът допринася за съхраняването и 
развитието на тези общи ценности при 
зачитане многообразието на културите 
и традициите на европейските народи, 
както и националната идентичност на 
държавите-членки и организацията на 
техните публични власти на национал-
но, регионално и местно равнище; той 
се стреми да насърчава балансирано и 
устойчиво развитие и гарантира свобод-
ното движение на хора, услуги, стоки и 
капитали, както и свободата на устано-
вяване.

За тази цел е необходимо да се засили 
защитата на основните права в светли-
ната на развитието на обществото, на 
социалния прогрес, на научните и тех-
нологични постижения като те се вклю-
чат в Харта, която ги прави по-видими.

При съблюдаване на компетенциите 
и задачите на Съюза, както и принци-
па на субсидиарност, настоящата Харта 
потвърждава отново правата, които про-
изтичат по-специално от общите за дър-
жавите-членки конституционни тради-
ции и международни задължения, както 
и от Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните свобо-
ди, от приетите от Съюза и от Съвета на 
Европа социални харти, от практиката 
на Съда на Европейския съюз и на Ев-
ропейския съд по правата на човека. В 
този контекст Хартата ще бъде тълкува-
на от юрисдикциите на Съюза и на дър-
жавите-членки, като надлежно се вземат 
под внимание разясненията, установени 
под ръководството на президиума на 
Конвента, който изработи Хартата, и ак-
туализирани под ръководството на пре-
зидиума на Европейския конвент.

Ползването от тези права поражда от-
говорности и задължения, както спрямо 
другите, така и спрямо човешката общ-
ност и бъдещите поколения.

Въз основа на това Съюзът признава 
посочените по-долу права, свободи и 
принципи.

ДЯЛ I
ДОСТОЙНСТВО

Член 1
Човешко достойнство
Човешкото достойнство е ненакърни-

мо. То трябва да се зачита и защитава.

Член 2
Право на живот
1.   Всеки има право на живот.
2.   Никой не може да бъде осъден на 

смърт, нито екзекутиран.

Член 3
Право на неприкосновеност на ли-

чността
1. Всеки има право на физическа и 

психическа неприкосновеност.
2.   В областта на медицината и на би-

ологията трябва да бъдат зачитани по-
специално:

а) свободното и информирано съгла-
сие на заинтересованото лице при опре-
делени със закон условия и ред;

б) забраната на евгеничните практики, 
по-специално на тези, които имат за цел 
селекцията на хора;

в) забраната за превръщане на човеш-
кото тяло и неговите части в източник 
на печалба;

г) забраната на репродуктивното кло-
ниране на човешки същества;

Член 4

Забрана на изтезанията и на нечо-
вешкото или унизително отношение 
или наказание

Никой не може да бъде подложен на 
изтезания, на нечовешко или унизител-
но отношение или наказание.

Член 5
Забрана на робството и на принуди-

телния труд
1 Никой не може да бъде държан в 

робство или в принудително подчине-
ние.

2. Никой не може да бъде заставян да 
извършва принудителен или задължите-
лен труд.

3. Трафикът на хора е забранен.

ДЯЛ II
СВОБОДИ

Член 6
Право на свобода и сигурност
Всеки има право на свобода и сигур-

ност.

Член 7
Зачитане на личния и семейния жи-

вот
Всеки има право на зачитане на него-

вия личен и семеен живот, на неговото 
жилище и тайната на неговите съобще-
ния.

Член 8
Защита на личните данни
1. Всеки има право на защита на него-

вите личните данни.
2. Тези данни трябва да бъдат обра-

ботвани добросъвестно, за точно опре-
делени цели и въз основа на съгласието 
на заинтересованото лице или по силата 
на друго предвидено от закона легитим-
но основание. Всеки има право на дос-
тъп до събраните данни, отнасящи се до 
него, както и правото да изиска попра-
вянето им.

3.   Спазването на тези правила подле-
жи на контрол от независим орган.

Член 9
Право на встъпване в брак и право 

на създаване на семейство
Правото на встъпване в брак и право-

то на създаване на семейство са гаран-
тирани в съответствие с националните 
закони, които уреждат упражняването 
на тези права.

Член 10
Свобода на мисълта, съвестта и ре-

лигията
1. Всеки има право на свобода на ми-

сълта, съвестта и религията. Това право 
включва свободата да променя своята 
религия или убеждения и свободата да 
изповядва своята религия или убежде-
ния индивидуално или колективно, пуб-
лично или частно, чрез богослужение, 
обучение, религиозни обреди и ритуали.

2. Правото на отказ от военна служба 
се признава съгласно националните за-
кони, които уреждат упражняването на 
това право.

Член 11
Свобода на изразяване на мнение и 

свобода на информация
1. Всеки има право на свобода на изра-

зяването на мнения. Това право включва 
свободата да отстоява своето мнение, да 
получава и да разпространява инфор-
мация и идеи без намеса на публичните 
власти и независимо от границите.

2. Свободата и плурализмът на меди-
ите се зачитат.

Член 12
Свобода на събранията и сдружени-

ята
1. Всеки има право на свобода на мир-

ни събрания и на свободно сдружаване, 
на всяко равнище, по-специално в обла-
стите на политическото, профсъюзното 
или гражданското сдружаване, включи-
телно правото да образува и членува в 
професионални съюзи за защита на сво-
ите интереси.

2. Политическите партии на равнище-
то на Съюза допринасят за изразяването 
на политическата воля на гражданите на 
Съюза.

Член 13
Свобода на изкуствата и науките
Изкуствата и научните изследвания са 

свободни. Академичната свобода се за-
чита.

Член 14
Право на образование
1. Всеки има право на образование, 

както и на достъп до професионално и 
продължаващо обучение.

2. Това право включва възможността 
да се получи безплатно задължително 
образование.

3. Свободата да се създават учебни 
заведения при зачитане на демократич-
ните принципи, както и правото на ро-
дителите да осигуряват образованието и 
обучението на децата си в съответствие 
със своите религиозни, философски и 
педагогически убеждения, се зачитат 
съгласно националните закони, които 
уреждат тяхното упражняване.

Член 15
Свобода при избор на професия и 

право на труд
1. Всеки има право да работи и да уп-

ражнява свободно избрана или приета 
професия.

2. Всеки гражданин на Съюза има сво-
бодата да търси работа, да работи, да се 
установява или да предоставя услуги 
във всички държави-членки.

3. Гражданите на трети страни, които 
имат разрешение да работят на терито-
рията на държавите-членки, имат право 
на условия на труд еднакви на условия-
та, на които имат право гражданите на 
Съюза.

Член 16
Свобода на стопанската инициатива

Свободата на стопанската инициатива 
се признава в съответствие с правото на 
Съюза и с националните законодател-
ства и практики.

Член 17
Право на собственост
1. Всеки има право да се ползва от 

собствеността на имуществото, което 
е придобил законно, да го ползва, да 
се разпорежда с него и да го завещава. 
Никой не може да бъде лишен от своята 
собственост, освен в обществена полза, 
в предвидените със закон случаи и ус-
ловия и срещу справедливо и своевре-
менно обезщетение за понесената загу-
ба. Ползването на имуществото може да 
бъде уредено със закон до степен, необ-
ходима за общия интерес.

2.  Интелектуалната собственост е за-
щитена.

Член 18
Право на убежище
Правото на убежище се гарантира при 

спазване на правилата на Женевската 
конвенция от 28 юли 1951 г. и на Про-
токола от 31 януари 1967 г. за статута на 
бежанците и в съответствие с Догово-
ра за Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричани по-нататък „Договорите“).

Член 19
Защита в случай на принудително 

отвеждане, експулсиране и екстради-
ране

1. Колективното експулсиране е забра-
нено.

2. Никой не може да бъде принудител-
но отведен, експулсиран или екстради-
ран към държава, в която съществува 
сериозен риск да бъде осъден на смърт, 
да бъде подложен на изтезание или на 
друго нечовешко или унизително отно-
шение или наказание.

ДЯЛ III
РАВЕНСТВО

Член 20
Равенство пред закона

Всички хора са равни пред закона.

Член 21
Недискриминация
1. Забранена е всяка форма на дис-

криминация, основана по-специално на 
пол, раса, цвят на кожата, етнически или 
социален произход, генетични характе-
ристики, език, религия или убеждения, 
политически или други мнения, принад-
лежност към национално малцинство, 
имотно състояние, рождение, уврежда-
не, възраст или сексуална ориентация.

2. В областта на прилагане на Догово-
рите и без да се засягат техните особени 
разпоредби, се забранява всяка форма 
на дискриминация, основана на граж-
данството.

Член 22
Културно, религиозно и езиково мно-

гообразие
Съюзът зачита културното, религиоз-

ното и езиковото многообразие.

Член 23
Равенство между жените и мъже-

те
Равенството между жените и мъжете 

трябва да бъде гарантирано във всички 
области, включително заетостта, труда 
и възнаграждението.

Принципът на равенството не пречи 
на запазването в действие или прие-
мането на мерки, предвиждащи специ-
фични предимства в полза на по-слабо 
представения пол.

Член 24
Права на детето
1. Децата имат право на закрила и на 

грижите, необходими за тяхното благо-
денствие. Те могат да изразяват свобод-
но своето мнение. То се взема под вни-
мание по въпросите, които ги засягат, в 
зависимост от възрастта и зрелостта им.

2. При всички действия, които се 
предприемат от публичните власти или 
частни институции по отношение на де-
цата, висшият интерес на детето трябва 
да бъде от първостепенно значение.

3. Всяко дете има право да поддържа 
редовно лични отношения и преки кон-
такти с двамата си родители, освен кога-
то това е против неговия интерес.

Член 25
Права на възрастните хора
Съюзът признава и зачита правото на 

възрастните хора да водят достоен и не-
зависим живот и да участват в социал-
ния и културния живот.

Член 26
Интеграция на хората с уврежда-

ния
Съюзът признава и зачита правото на 

хората с увреждания да се ползват от 
мерки, които осигуряват тяхната авто-
номност, социалната и професионална-
та им интеграция и участието им в жи-
вота на общността.

ДЯЛ IV
СОЛИДАРНОСТ

Член 27
Право на информиране и консулти-

ране на работниците в предприятие-
то

На работниците или на техните пред-
ставители трябва да се гарантира, на 
съответните равнища, своевременно ин-
формиране и консултиране в предвиде-
ните от правото на Съюза, от национал-
ните законодателства и практики случаи 
и условия.

Член 28
Право на колективни преговори и 

действия
В съответствие с правото на Съюза и 

с националните законодателства и прак-
тики работниците и работодателите, 
или съответните им организации, имат 
правото да преговарят и да сключват 

Европейският парламент, Съветът и Комисията 
тържествено прогласяват следния текст като Харта на основните права.

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
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колективни договори на съответните 
равнища, както и да предприемат ко-
лективни действия за защита на техните 
интереси, включително стачка, в случай 
на конфликт на интереси.

Член 29
Право на достъп до услугите за на-

миране на работа
Всеки има право на достъп до без-

платна услуга за намиране на работа.

Член 30
Защита при неоснователно уволне-

ние
Всеки работник има право на защита 

срещу всяка форма на неоснователно 
уволнение, в съответствие с правото на 
Съюза и с националните законодател-
ства и практики.

Член 31
Справедливи и равни условия на труд
1. Всеки работник има право на ус-

ловия на труд, които опазват неговото 
здраве и сигурност и зачитат достойн-
ството му.

2. Всеки работник има право на огра-
ничаване на максималната продължи-
телност на труда, на периоди на дневна 
и седмична почивка, както и на платен 
годишен отпуск.

Член 32
Забрана на детския труд и защита 

на работещите младежи
Детският труд е забранен. Минимал-

ната възраст за допускане до работа не 
може да бъде по-ниска от възрастта, 
на която завършва периодът на задъл-
жително образование, без да се засяга 
действието на по-благоприятни за мла-
дежите правила и с изключение на огра-
ничени дерогации.

Приетите на работа младежи трябва 
да се ползват от пригодени за тяхна-
та възраст условия на труд и да бъдат 
защитени срещу икономическа експло-
атация или срещу всеки труд, който би 
могъл да навреди на тяхната сигурност, 
на тяхното здраве, на физическото, пси-
хическото, моралното или социалното 
им развитие, или да възпрепятства об-
разованието им.

Член 33
Семеен и професионален живот
1 Закрилата на семейството е гаран-

тирана в юридически, икономически и 
социален план.

2. За да може да съчетава семейния и 
професионалния живот, всеки има пра-
во на защита срещу уволнение, което 
има за мотив майчинство, както и право 
на платен отпуск по майчинство и на ро-
дителски отпуск за раждане или осино-
вяване на дете.

Член 34
Социална сигурност и социална по-

мощ
1.   Съюзът признава и зачита правото 

на достъп до обезщетенията за социал-
на сигурност и до социалните служби, 
които осигуряват закрила в случаи като 
майчинство, заболяване, трудова злопо-
лука, зависимо положение или старост, 
както и в случай на загуба на работа, в 
съответствие с правилата, установени 
от правото на Съюза и от националните 
законодателства и практики.

2. Всеки, който пребивава и се прид-
вижва законно на територията на Съюза, 
има право на обезщетения за социална 
сигурност и на социални придобивки 
в съответствие с правото на Съюза и с 
националните законодателства и прак-
тики.

3. С цел да се бори срещу социално-
то изключване и бедността, Съюзът 
признава и зачита правото на социална 
помощ и на помощ за жилище, предназ-
начени да осигурят достойно същест-
вуване на всички лица, които не раз-
полагат с достатъчно средства според 
правилата, установени от правото на 
Съюза и от националните законодател-
ства и практики.

Член 35
Закрила на здравето
Всеки има право на достъп до здравна 

профилактика и да ползва медицински 
грижи при условията, установени от 
националните законодателства и прак-
тики. При определянето и осъществя-
ването на всички политики и действия 
на Съюза се осигурява висока степен на 
закрила на човешкото здраве.

Член 36
Достъп до услугите от общ иконо-

мически интерес
С цел да насърчава социалното и те-

риториално единство на Съюза Съюзът 
признава и зачита достъпа до услугите 
от общ икономически интерес, предви-
ден от националните законодателства и 
практики в съответствие с Договорите.

Член 37
Опазване на околната среда
Високото равнище на опазване на 

околната среда и подобряването на ней-
ното качество трябва да бъдат включени 
в политиките на Съюза и гарантирани в 
съответствие с принципа на устойчиво 
развитие.

Член 38
Защита на потребителите
В политиките на Съюза се осигурява 

високо равнище на защита на потреби-
телите.

ДЯЛ V
ГРАЖДАНСТВО

Член 39
Право на гражданите да избират и 

да бъдат избирани в изборите за Евро-
пейския парламент

1. Всеки гражданин на Съюза има 
право да избира и да бъде избиран в из-
борите за Европейския парламент в дър-
жавата-членка, в която пребивава, при 
същите условия, както и гражданите на 
тази държава.

2. Членовете на Европейския парла-
мент се избират чрез всеобщо, пряко, 
свободно и тайно гласуване.

Член 40
Право на гражданите да избират и 

да бъдат избирани в общинските из-
бори

Всеки гражданин на Съюза има право 
да избира и да бъде избиран в общин-
ски избори в държавата-членка, в която 
пребивава, при същите условия, както и 
гражданите на тази държава.

Член 41
Право на добра администрация
1.   Всеки има право засягащите го въ-

проси да бъдат разглеждани от институ-
циите, органите, службите и агенциите 
на Съюза безпристрастно, справедливо 
и в разумен срок.

2.   Това право включва по-специално:
а) правото на всяко лице да бъде из-

слушвано преди срещу него да бъде 
предприета индивидуална мярка, която 
би имала неблагоприятни последици за 
него;

б) правото на достъп на всяко лице до 
документите, които се отнасят до него, 
като се зачитат легитимните интереси, 
свързани с поверителността и професи-
оналната и служебна тайна;

в) задължението на администрацията 
да мотивира своите решения.

3.   Всяко лице има право на обезще-
тение от страна на Съюза за вредите, 
нанесени му от институциите или от 
техните служители при изпълнение на 
служебните им задължения, в съответ-
ствие с основните принципи, които са 
общи за законодателствата на държави-
те-членки.

4.   Всяко лице може да се обърне към 
институциите на Съюза на един от офи-
циалните езици на Договорите и трябва 
да получи отговор на същия език.

Член 42
Право на достъп до документи
Всеки гражданин на Съюза, както и 

всяко физическо или юридическо лице, 
което пребивава в държава-членка или 
има там седалище според устройстве-

ния му акт, има право на достъп до до-
кументите на институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза, неза-
висимо от вида на техния носител.

Член 43
Европейски омбудсман
Всеки гражданин на Съюза, както и 

всяко физическо или юридическо лице, 
което пребивава или има седалище 
според устройствения му акт в държа-
ва-членка, има право да сезира Евро-
пейския омбудсман за случаи на лоша 
администрация в действията на инсти-
туциите, органите, службите и агенци-
ите на Съюза, с изключение на Съда на 
Европейския съюз при изпълнението на 
неговите съдебни функции.

Член 44
Право на петиции
Всеки гражданин на Съюза, както и 

всяко физическо или юридическо лице, 
което пребивава или има седалище спо-
ред устройствения му акт в държава-
членка, има право да отправя петиции 
до Европейския парламент.

Член 45
Свободно движение и пребиваване
1. Всеки гражданин на Съюза има пра-

во свободно да се движи и да пребивава 
на територията на държавите-членки.

2. В съответствие с Договорите право-
то на свободно движение и пребиваване 
може да се предоставя на гражданите на 
трети страни, които пребивават законно 
на територията на държава-членка.

Член 46
Дипломатическа и консулска закри-

ла
Всеки гражданин на Съюза се полз-

ва от закрилата на дипломатическите и 
консулските власти на всяка друга дър-
жава-членка на територията на трети 
страни, в които държавата-членка, чии-
то гражданин е, няма представителство, 
при същите условия, както гражданите 
на тази държава.

ДЯЛ VI
ПРАВОСЪДИЕ

Член 47
Право на ефективни правни сред-

ства за защита и на справедлив съде-
бен процес

Всеки, чийто права и свободи, гаран-
тирани от правото на Съюза, са били на-
рушени, има право на ефективни правни 
средства за защита пред съд в съответ-
ствие с предвидените в настоящия член 
условия.

Всеки има право неговото дело да бъде 
гледано справедливо и публично в разу-
мен срок от независим и безпристрастен 
съд, предварително създаден със закон. 
Всеки има възможността да бъде съвет-
ван, защитаван и представляван.

На лицата, които не разполагат с дос-
татъчно средства, се предоставя правна 
помощ, доколкото тази помощ е необхо-
дима, за да се осигури реален достъп до 
правосъдие.

Член 48
Презумпция за невиновност и право 

на защита
1. Всеки обвиняем се счита за невинен 

до установяване на вината му в съответ-
ствие със закона.

2. На всеки обвиняем се гарантира за-
читане на правото на защита.

Член 49
Принципи на законност и пропор-

ционалност на престъплението и на-
казанието

1. Никой не може да бъде осъден за 
действие или бездействие, което в мо-
мента на извършването му не е предста-
влявало престъпление съгласно нацио-
налното или международното право. По 
същия начин, не може да бъде налагано 
по-тежко наказание от това, което е било 
приложимо към момента на извършва-
не на престъплението. Ако в по-късен 
момент след престъплението законът 
предвижда по-леко наказание, трябва да 
се приложи това наказание.

2.   Настоящият член не засяга осъж-

дането и наказанието на лице, винов-
но за действие или бездействие, което 
в момента на извършването му е било 
престъпление по смисъла на общите 
принципи, признати от всички народи.

3. Тежестта на наказанията не трябва 
да бъде несъразмерна спрямо престъ-
плението.

Член 50
Право на всеки да не бъде съден или 

наказван два пъти за едно и също 
престъпление

Никой не може да бъде подложен на 
наказателно преследване или наказван 
за престъпление, за което вече е бил 
оправдан или осъден на територията на 
Съюза с окончателно съдебно решение в 
съответствие със закона.

ДЯЛ VII
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО 

ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО 
НА ХАРТАТА

Член 51
Приложно поле
1. Разпоредбите на настоящата харта 

се отнасят за институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза при за-
читане на принципа на субсидиарност, 
както и за държавите-членки, единстве-
но когато те прилагат правото на Съюза. 
В този смисъл те зачитат правата, спаз-
ват принципите и насърчават тяхното 
прилагане в съответствие със своите 
компетенции и при зачитане на предос-
тавените в Договорите компетенциите 
на Съюза.

2. Настоящата харта не разширява 
приложното поле на правото на Съюза 
извън компетенциите на Съюза, не съз-
дава никакви нови компетенции или 
задачи за Съюза и не променя компе-
тенциите и задачите, определени в До-
говорите.

Член 52
Обхват и тълкуване на правата и 

принципите
1. Всяко ограничаване на упражнява-

нето на правата и свободите, признати 
от настоящата Харта, трябва да бъде 
предвидено в закон и да зачита основ-
ното съдържание на същите права и сво-
боди. При спазване на принципа на про-
порционалност ограничения могат да 
бъдат налагани, само ако са необходими 
и ако действително отговарят на призна-
ти от Съюза цели от общ интерес или на 
необходимостта да се защитят правата и 
свободите на други хора.

2. Признатите от настоящата Харта 
права, които са предмет на разпоредби 
на Договорите, се упражняват при опре-
делените в тях условия и граници.

3. Доколкото настоящата Харта съдър-
жа права, съответстващи на права, га-
рантирани от Европейската конвенция 
за защита на правата на човека и основ-
ните свободи, техният смисъл и обхват 
са същите като дадените им в посочена-
та Конвенция. Тази разпоредба не пречи 
правото на Съюза да предоставя по-ши-
рока защита.

4.  Доколкото настоящата Харта при-
знава основни права, които произтичат 
от общите за държавите-членки консти-
туционните традиции, тези права тряб-
ва да бъдат тълкувани в хармония с тези 
традиции.

5. Разпоредбите на настоящата Хар-
та, които съдържат принципи, могат да 
бъдат прилагани чрез законодателни и 
изпълнителни актове, приети от инсти-
туциите, органите, службите и агенци-
ите на Съюза, както и чрез актове на 
държавите-членки, когато те прилагат 
правото на Съюза при упражняване на 
съответните им компетенции. Позовава-
нето на тези принципи пред съд е допус-
тимо само за тълкуване и проверка на 
законността на такива актове.

6. Националните законодателства и 
практики трябва да бъдат взети предвид 
в тяхната цялост, както е посочено в на-
стоящата Харта.

7. Разясненията, изготвени за да на-
правляват тълкуването на настоящата 
Харта, се вземат надлежно под внима-

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
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ние от юрисдикциите на Съюза и на държавите-член-
ки.

Член 53
Степен на закрила
Никоя разпоредба на настоящата Харта не трябва да 

се тълкува като ограничаваща или накърняваща права 
на човека и основни свободи, които в съответните им 
приложни полета са признати от правото на Съюза, от 
международното право и от международните конвен-
ции, по които Съюзът или всички държави-членки са 
страни и по-специално от Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи, как-
то и от конституциите на държавите-членки.

Член 54
Забрана на злоупотребата с право
Никоя от разпоредбите на настоящата Харта не 

трябва да се тълкува като даваща право да се извърш-
ва дейност или действие, които имат за цел погазване 
на признати в настоящата Харта права или свободи, 
или да се ограничават правата и свободите в по-голяма 
степен от предвидената в настоящата Харта .

°
° °
Възпроизведеният тук текст представлява адап-

тирана версия на Хартата, прогласена на 7 декември 
2000 г., и я заменя, считано от датата на влизане в 
сила на Договора от Лисабон.

Съставено в Страсбург на дванадесети декември 
две хиляди и седма година.

и систематичн диалог с всички малцинства в Бъл-
гария, включително македонското, в съгласие със 
стандартите на Съвета на Европа”.

Какъв е коментарът на нашенските власти?
Съвсем очаквано в коментарите на българските 

власти дума не се казва за забележките за маке-
донското малцинство, самото понятие македонци 
го няма, сякаш както казва народът немка ги е 
фанала. А по отношение на ПИРИН властите цити-
рат само решението на Комитета на министрите. 
С други думи, продължават да отказват да се съо-
бразят със съветите на Страсбург....

Фактът, че една от ключовите европейски инсти-
туции, чийто глас се цени и уважава и от органите 
на Европейския съюз, на практика е приела и вклю-
чила всички искания на пиринци в своя официален 
доклад, е не само голямо окуражаване и одобре-
ние, но и конкретна помощ. Дори и властите да се 
правят на недоспали, отсега всяка европейска и 
световна  институция и организация,  занимаваща 
се с правата на човека и малцинствата, ще ползва 
и ще се позовава на този документ по отношение 
на нас. Ние самите винаги ще можем да се позо-
вем на него. И именно този доклад ,както и оста-
налите от подобните институции ще бъдат приема-
ни за сериозни и меродавни, а не смехотворните 
брътвежи на българските власти. На техните лъжи 
никой не повярва, а и сърдитото мълчание няма да 
им помогне. Докладите на международните инсти-
туции и организации се натрупват и постепенно ще 

залягат в основите на политиката на Европейския 
съюз към България и по отношение на македонско-
то малцинство.

Не са случайни писъците в Европарламента на 
разни подлоги на Държавна сигурност като Евгени 
Кирилов по отношение на македонското малцин-
ство в България и по отношение на Македония. 
Те прозвучаха в двете седмици преди публикува-
не на този доклад, когато вече той е бил известен 
на българските власти, а е било известно и че за-
бележките им не са взети под внимание. И този 
постгестаповски екземпляр, както и цялата гилдия 
недоносени отрочета на тоталитаризма, в отчаян-
ия си опит да запуши устата на македонците в Бъл-
гария се опитва да заплашва и отмъщава, но не на 
тях – не смее, все пак те са европейски граждани, 
а на Република Македония. Демек мълчете вие, 
македонци български граждани, че заради вас ще 
накажем Македония. Типично инквизиторско ми-
слене и поведение. И, разбира се, резил. Но какво 
друго може да се очаква от професионални борци 
срещу правата на хората, когато започнат да се 
застъпват за правата на човека? Когато вълкът за-
почне да защищава овцете. Ами това, че рано или 
късно ще го познаят и ще му смъкнат козината.

Само дето не разбират подобните, че македон-
ците в България си искат правата като граждани 
на България и Европа, че не зависят от никого 
освен от себе си и нито ще изчезнат, нито ще 
замълчат заради писъците на едно или друго по-
вампирило се тоталитарно изкопаемо.МГ

подтекст? (Интересно 
е, че тук проблем се 
оказва несъществуващ 
н а ц и о н а л и с т и ч е с к и 
подтекст, докато наци-
оналистическият текст 
на безброй други орга-
низации и партии не е 
проблем, защото те са 
български.) От реше-
нието разбираме и че 
това, да се застъпващ 
за правата на репреси-
раните хора, не може 
да е идеална цел, нито 
насочена в полза на об-
ществото. Ясно е защо 
– защото става дума за 
македонци.

Невероятните твър-
дения продължават: 
„Не може да се приеме, 
че се касае до струк-
тура, целяща съхра-
няването на истори-
ческите традиции и 
културно богатство 
на дадена общност”. И 
защо така? И какво ако 
не може да се прие-
ме? „Общоприемлива-
та част от целите и 
средствата в устава 
не съответстват на 
същността на цити-
раните по-горе и не 
променят същността 
на сдружението.” Ха 
сега де! Може ли някой 
да разбере това бъл-
нуване? Каква е тази 
общоприемлива част 
от целите и средства-
та? Общоприемлива 
за кого и кои са необ-
щоприемливите? Има 
си хас целите и сред-
ствата да променят 
същността на сдруже-
нието, тогава наисти-
на би имало проблем. 
Но сега се оказва, че и 
липсата на проблем е 
проблем. 

„Реализирането на 
същинските цели без-
спорно ще рефлекти-
ра негативно върху 
единство на българ-
ската нация и сувери-
нитета, провъзгласен 
за неприкосновен от 
чл. 2, ал. 2 от Консти-
туцията).”

Сега пък отнякъде 
излязоха някакви съ-
щински цели. Кои са те 
и кои са общоприемли-
вите, каква е разликата 
между тях отникъде не 
става ясно. По какъв 
несъмнен начин осъ-
ществяването на тези 
цели ще рефлектира 
негативно върху един-
ството на нацията? 
Или на суверените-
та? Невероятно - едно 
дружество със съвсем 
демократични цели се 
явява опасност за са-
мото съществуване на 
държавата и българ-
ската нация. То това 
единство според съда 
явно е толкова кекаво, 
че дори и едно друже-
ство може да го засегне 
негативно...

Суверенитетът на 
държавата не може 
да бъде застрашен от 
демокрацията и прак-
тикуването на правата 
на човека. Напротив: 
самата Конституция 
постулира, че подписа-
ните и ратифицирани 
международни правни 
актове имат предим-
ство пред противоре-
чащите им от вътреш-
ното право. А такива са 
именно и Европейската 
конвенция по правата 
на човека, и Рамкова-
та конвенция за защи-
та на националните 
малцинства. В тях се 
защищава и правото 
на сдружаване, което с 

тази присъда Благоев-
градският окръжен съд 
грубо погазва. Прин-
ципа за единство на 
нацията, намиращ се 
в Конституцията, пък 
никъде не посочва, че 
става дума за етниче-
ско единство на етни-
ческа нация. Напротив, 
самият факт, че е рати-
фицирана Рамковата 
конвенция за нацио-
налните малцинства, 
и обстоятелството, че 
Конституционния съд 
намери това ратифи-
циране за съгласно с 
Конституцията правят 
подобни расистки тъл-
кувания на най-вис-
шия закон невъзможни. 
Иначе самата Консти-
туция би нарушавала 
този принцип на един-
ство на нацията, кога-
то гарантира, правата 
на българските граж-
дани, на които майчин 
език не им е български. 
Но Конституцията при 
всичките й слабости не 
е антиконституционна. 
Начинът на мислене и 
съдене на съдия Узу-
нов обаче, оказва се, е.

Ощеедно решение по-
твърждава решеността 
на българските съдии 
да газят Конституцията 
и законите против ма-
кедонците. Става дума 
пак за Дружеството на 
репресираните маке-
донци, като решението 
този път е на Софий-
ския апелативен съд. 
Съдебното заседание е 
било на 23 юни 2010 г., 
на 14 юли вече има ре-
шение, а потърпевшите 
го получават на 29 сеп-
тември...

   Ето ключовия ци-
тат от това поредно 
антиконституционно и 
антидемократично ре-

шение:
„РЕШЕНИЕ № 64, 14. 

07. 2010 год., гр. София
В името на народа...
Софийски апелати-

вен съд ... в състав:
Председател: Сте-

фан Гроздев
Членове: Иван Ива-

нов
Анелия  Цанова
Секретар Маргарита 

Иванова
            ...
Преценявайки съдър-

жанието на приетия 
Устав на сдружението, 
настоящата съдебна 
инстанция счита, че не 
са налице предпостав-
ките за вписването му 
в регистъра на юриди-
ческите лица с несто-
панска цел, тъй като в 
голямата си част фор-
мулираните в Устава 
на сдружението цели и 
средства за тяхното по-
стигане противоречат 
на чл. 6, ал. 2, от Кон-
ституцията на Р. Бълга-
рия, забраняващ при-
вилегии, основани на 
„народност, етническа 
принадлежност, произ-
ход....” В Р. България 
няма обособен маке-
донски етнос, а част от 
посочените в Устава на 
сдруженето цели вну-
шават съществуването 
на такъв етнос, съста-
вляващ малцинство и 
лишен от права, и при-
зовават за отстояване 
и защита на македон-
ската кауза, поради 
което и представля-
ват дейност, насочена 
срещу единството на 
българската нация и 
териториалната цялост 
на страната ни като 
основен конституцио-
нен принцип по смисъ-
ла на чл. 42, ал. 2, от 
Конституцията. В Уста-

ва на сдружението са 
формулирани и цели, 
насочени към осъщест-
вяване на политическа 
дейност по смисъла на 
Закона за политически-
те партии, което проти-
воречи на чл. 12, ал. 2, 
от Конституцията, за-
браняващ поставянето 
на политически цели и 
извършване на полити-
ческа дейност от сдру-
женията, които полити-
чески цели и дейност 
са присъщи  само на 
политическите партии.”

На база на всич-
ки тези, меко казано, 
„правни изгъзици” и 
врещяща юридическа 
неграмотност, на сдру-
жението отново е отка-
зана регистрация. 

Няма да обсъждам 
посочените „аргумен-
ти”, защото те съвпадат 
с онези на окръжния 
съд и бяха разгледани 
в един друг материал в 
„Народна воля”. Но за 
едно нещо не мога да 
се въздържа и да не ко-
ментирам.

Как сдружаването на 
хора от всякакъв про-
изход в организация, 
която си поставя за 
цел защита правата на 
репресираните маке-
донци в България, или 
пък правата на хората 
от което и да е малцин-
ство, може да предста-
влява привилегия, ос-
нована на народностна 
или етническа основа? 
Това сигурно и Фаус-
товият приятел би се 
затруднил да обясни. 
Съдът не разбира ли 
значението на думите 
и не знае ли разликата 
между думата право и 
привилегия? Как може, 
когато някой се труди, 
на него или на някой 

друг да му се спазват 
предвидените по закон 
права, това да бъде 
смятано за опит този 
човек да бъде привиле-
гирован? Кое е приви-
легията в случая – въз-
можността да се бориш 
за правата си или да 
защищаваш правата на 
другите? Такава идея 
може само тоталитар-
на мисъл да роди, и то 
в страна, в която права 
няма, а правото и пра-
вото да имаш право е 
привилегия, която не е 
за всеки. 

За употребата на тази 
налудничава логика 
и безумни аргументи 
България е осъдена 
вече 5 пъти в Страс-
бург. В една от тях спе-
циално бе обяснено 
само в какви случаи 
може да се ограничава 
правото на сдружава-
не. Този - извън вся-
какво съмнение – не 
е от тях. Още няколко 
присъди се очакват в 
скоро време. Минала-
та година Страсбург 
организиира обучение 
на българските съдии 
поради констатирана 
неграмотност на вър-
ховните съдии по меж-
дународното право и 
правата на човека. 

Трябва ли всички 
български съдии да се 
върнат на студентските 
скамейки за да научат 
най-елементарното – 
правото на човека като 
такъв? Защото с това 
си решение съдия Узу-
нов е доказал не само, 
че не разбира законите 
и Конституцията, но и 
че е неграмотен що се 
отнася до правата на 
човека.

ИЛИЯ ДЕЛИЛАКИЕВ

СЪДЪТ СЕ ПОДИГРАВА С ПРАВОТО
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заедно с всички останали в България, много добре 
знаят, че съществуват.

В този контекст дори и следната разлика между 
етническо и национално малцинство е неточна: 
единствената разлика между тях е по отношение 
на това дали има  съответното малцинство някъде 
своя национална държава или не. Защото има и 
национални малцинства без държави като ромите, 
а пък и, както е случая с каталунците, баските, 
шотландците и т.н., бездържавна нация съгласно 
дефиницията употребявана в ЕФА. Несъмнено та-
кива са и кюрдите, а доскоро бяха и палестинците.

От друга страна да се твърди, че националните 
малцинства не са етнически е съвсем неправилно 
защото при отсъствие на определение на поняти-
ята „национално” и „етническо” малцинство  всяко 
твърдение за различност или идентичност е чиста 
спекулация. Както заявява Конституционния съд 
в цитираното си решение „Не е необходимо тук 
да се навлиза в анализ на отношението "нацио-
нално" - "етническо" (расово, верско) малцинство, 
тъй като юридически то е неопределено.”

Но завършвайки тази  подтема нека се подсетим, 
че етническата идентичност, заедно с белези като 
език, култура и религия са именно онова, което 
постоянно се цитира и защитава от рамковата кон-
венция за защита на националните малцинства. 
Така, че правилното му и единствено възможно 
тълкувание, както на база на конвенцията, така и 
на даваните определения в различни европейски 
препоръки се отнася до всички етнически, езико-
ви, религиозни и пр. малцинства. Именно те са об-
хванати под обобщаващото понятие ”Национални 
малцинства”.

Но каквато и разлика да правим между поня-
тията „национално” и „етническо” малцинство 
едно е ясно на всеки демократично мислещ чо-
век – не може да се прави разлика в правата по 
отношение на тях и не може рамковата конвенция 
за националните малцинства само поради името 
си и липсата на дефинциия да не се прилага към 
всички малцинства. Това вече би била очевидна 
дискриминация на етническа основа, а тази дис-
криминация е забранена не само международно, 
но и съгласно българските закони и Конституция.

А сега да поставим въпроса македонците нацио-
нално малцинство ли са?

1. Има македонска държава и нация, има маке-
донски общности в множество държави по света. 
Всички те споделят съзнание, че са едно цяло и че 
принадлежат към една и съща нация.

2. Съществува международно признат маке-
донски език, който е литературен и държавен в 
Р.Македония, а се изучава в множество държави 
и университети по света. Нещо повече този език 
някога е бил признаван и изучаван в България, и 
то в рамките на държавното образование.

3. Македонците имат своя култура. Дори и в по-
нятийния апарат, използван от отричащите маке-
донската нация български националисти, същест-
вуват термини като македонски народни песни, 
македонски фолклор и подобни. Към това трябва 
да прибавим, че македонските общности по света 
са създали и продължават да създават македон-
ска литература, музика, кино... В това число са и 
македонците в България, които са създали и пуб-
ликували стотици книги, стихотворения и т.н. При 
това за разлика от македонския фолклор дори и 

От края на комунизма до днес 
не е имало в България преброя-
ване без в него хората на „би-
вшата” Държавна сигурност да 
спретнат истински бал на пла-
шилата. Причината е, разбира 
се, че „пилците се броят наесен”, 
а малцинствата - на преброява-
не, та тези люде на лъжата не 
желаят да има много пилци по 
жицата на българската демокра-
ция. Особено от „несъществува-
щи етноси” като македонския. 
Плашилата трябва да накарат 
пилците да не се показват, а да 
се крият някъде вдън горите Ти-
лилейски. Така облачното небе 
на българската демокрация ще 
бъде чисто.

ПОМНИМ
Спомням си как преди и по 

време на преброяването през 
1992 г. се заговори из медиите 
за някакви чужди агенти, които 
мамели населението в Пиринско 
да се пишело небългарско, т. е. 
македонско. Та бяха вопли, че 
агитацията и резултатите от нея 
вземат голям мащаб, та бяха при-
зиви и закани да се вземат мер-
ки срещу „безродничеството” и 
съответни обещания, че това ще 
се направи. Въобще хвърчаха и 
плашила, и парцали и се създаде 
една атмосфера само за „свобод-
но” самоопределение.

Не бе ли същото и през 2001 
г.? Та тогава се стигна дори до-
там полицията по време на са-
мото преброяване да започне 
разследване срещу уж неизвес-
тен извършител за разпростра-
няването на 60 000 листовки с 
призив македонците да не се 
страхуват, а да се самоопределят 
такива, каквито се чувстват. И 
както обикновено, полицията се 
постара разследването да стане 
известно на всички чрез меди-
ите. Е, разбира се, никой не бе 
наказан, но за това никой и не 
чу. То нали и самото разследва-
не нямаше за цел да се наказва 
някого, тъй като и нямаше ни-
какво нарушение, целта бе да се 
сплашат хората. За останалите 
сценарии и заплахи по медиите 
да не говорим.

Самата атмосфера на страх бе 
само едната страна на монетата. 
Нека си припомним как се пра-
веха самите преброявания и как-

ви чудеса видяхме на тях.
- Преброителите записваха 

преброяваните автоматично с 
българска народност, без да ги 
питат.

- Преброяваха стари хора, взе-
майки само данни от личните им 
карти и попълвайки според свое 
усмотрение и преценка.

- Когато някой пожелаеше да 
се запише като македонец, му 
се даваше неточна или непълна 
информация (например – „Няма 
такава графа”, и незнаещият, че 
може да се запише какъвто иска 
в графата „Други”, се съгласява 
да го пишат българин или въ-
обще да не го запишат, или пък 
му казваха: ”Графа “Македонец” 
няма, ако искаш „Други?” – раз-
бирано често от преброяваните 
като предложение да ги запишат 
не като македонци, а като някоя 
друга народност и пр.)

- Ако човекът настои да го пи-
шат в графа „Други” като маке-
донец, преброителите започват 
да спорят и го убеждават, че 
такава народност нямало, че не 
можело или не трябвало, като 
стигаха в някои случаи до молби 
или заплахи. При един мой по-
знат преброителят (негов близък 
приятел) хвърлил листовете и 
го замолил: „Само не и македо-
нец, после ще трябва всичко да 
преписвам!” Което ни отвежда и 
до големия проблем, че пребро-
яваните не само не попълваха 
лично картоните, но не ги и под-
писваха даже, което отваряше 
възможности за всякакви мани-
пулации след преброяването.

- Ако все пак са принудени да 
запишат човека като македонец, 
използват молив вместо хими-
кал с неизтриваемо мастило 
(така постъпиха и у дома).

- В някои малки населени мес-
та се вършеше административно 
записване от кметовете, които 
съответно и „самоопределяха” 
жителите (повечето възрастни 
хора) съгласно официалната ли-
ния, т.е. без македонци.

- Според твърдение, на някои 
преброители им са давани устни 
директиви да не записват хората 
като македонци, а според други 
им са правени проблеми, ако в 
техните резултати има македон-
ци (така в Благоевград изглежда 

неориентиран преброител за-
писал друг мой познат като ма-
кедонец, без да прави някой от 
посочените номера, само за да 
дойде след няколко дни да му 
се кара, че му е отворил такива 
проблеми и го запитал: „Защо, 
като си образован човек, се за-
писа македонец, щом знаеш, че 
така не може?”

- Вземаха се най-строги мер-
ки сред преброителите да няма 
хора с македонско самосъзна-
ние, защото, видите ли, те щели 
да манипулират резултатите 
(или, иначе казано, щели да ос-
тавят хората, които искат да се 
пишат македонци)...

Но дори и след преброяването 
е извършван натиск върху хора 
на държавна служба да проме-
нят своето самоопределение и 
да се пишат българи. Такъв е 
случаят с кмета на с. Кромидо-
во, Петричко, Борислав Фила-
тов, самоопределил се като ма-
кедонец на преброяването през 
2001 г. Тъй като е кмет на насе-
лено място под 500 души, той 
не се избира от гражданите, а се 
назначава от общината. На него 
му е поставен ултиматум от пе-
тричките власти или да си сме-
ни самоопределението, или ще 
бъде уволнен. След консултация 
със съселяните си е решено, че 
по-добре е да направи този ком-
промис и да остане на поста си, 
отколкото да им натресат някое 
диване от ВМРО БеНеДе. Така 
той изтегля преброителния си 
картон, задрасква македонец и 
пише българин. Самоопределе-
ние!?

Всичко това ставаше при от-
съствие на графа „Македонец”, 
при официално отричане на ма-
кедонското малцинство и при 
груба атмосфера на заплахи...

Въобще връх на демокрация-
та. Така че резултатът не бе из-
ненадващ. Само в случаите, в 
които преброяваните македонци 
нито са се изплашили, нито са 
се оставили да бъдат измамени, 
както и в случаите, когато са се 
случили честни преброители, 
хората са успели да се самооп-
ределят като македонци. Т.е. 
цифрите 10 803 и 5 071 за 1992 
и 2001 г. не отразяват реалния 
брой на македонците в Бълга-

Ïðîäúëæàâà îò ñòð. 20 българските националисти не дръзват да твърдят, 
че тази нова придобивка на македонската култу-
ра, създавана от македонците в модерно време е 
българска. Значи ясно е и недвусмислено, че ма-
кедонците имат своя култура, както и да го  тъл-
куват някои  това понятие.

4. В миналото македонците са били признавани 
за национално малцинство в България и са били 
обект на преговори със съседни държави, като 
един от договорите – Договорът от Блед между 
България и Югославия е регулирал какви са пра-
вата на македонците в България. Нещо повече 
България в ново време косвено признава същест-
вуването на македонско малцинство и неговата 
роля в междудържавните отношения с Р. Македо-
ния, с постоянните си опити да ограничи правото 
на Македония да се застъпва за техните права.

5. Македонското самосъзнание в България не е 
нещо временно или резултат на мода и прищяв-
ка. Въпреки усилията на държавата на всички 
преброявания през последните 65 години, хиляди 
български граждани са се самоопределяли като 
македонци. Съществуването на голям брой орган-
зиации по време на комунизма, стотиците репре-
сирани по затворите заради техното македонско 
самосъзнаие, както и двадесет годишната демо-
кратична борба за признаване и права ясно де-
монстрират непоколебимата воля на македонците 
да бъдат македонци.

Така че заключението е ясно. Както и да се из-
върта евентуалното значение на понятието наци-
онално малцинствто ясно е, че македонциоте имат 
всички основания да бъдат смятани за такова и 
спрямо тях да бъде прилагана рамковата конвен-
ция и останалите международни документи. Както 
и за всички останали малцинства в България. МГ

ПРАВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА...

рия, а само онова неустрашимо 
и добре подготвено срещу мани-
пулации ядро, което властите не 
са успели да изплашат, измамят 
или прикрият. Или, иначе каза-
но, истинският брой на хората 
с македонско самосъзнание е 
поне десетина пъти по-голям. 
Както веднъж се изпусна да си 
признае едно от баш плашилата, 
ако не били взели мерки, броят 
на записалите се като македонци 
през 1992 г. щял да бъде към 40 
000– 50 000.

Не е случайно при това поло-
жение, че и резултатите от двете 
преброявания не се признават от 
никоя македонска организация в 
България!

Имайки предвид кой в момен-
та е на власт, какви изказвания 
правеше за малцинствата, пре-
ди да дойде на власт, сегашният 
премиер, както и „чудото”, дето 
си взе за министър на българите 
в чужбина, никой и не е очаквал, 
че на предстоящото преброяване 
ще има промяна към по-добро. 
Как тогава да си обясним вне-
запния проблясък – включване-
то на подграфа „Македонец” в 
електронното пробно преброя-
ване?

СКАНДАЛИ
Дали е дело на професио-

налисти, малко интересуващи 
се от маниакалните патологии 
на бивши и настоящи служба-
ши, нациопати и целия останал 
плодовит род шамандури, плу-
внали по блатната политическа 
повърхност в България; специ-
алисти, които, придобили само-
чувствие от европейското член-
ство, просто са постъпили като 
европейци?

Или е поставено нарочно, за 
да се даде повод за поредния по-
ход на плашилата и лов на веши-
ци из българските медии?

Което и от двете да е вярно, 
несъмнено е, че неколкократно 
споменатият плиткоумен и из-
вънгабаритен баласт на наци-
ята веднага се хвана за случая. 
Неръждясващи механизми се 
задействаха и ние отново видя-
хме старите пиеси с все същите 
познати до повръщане артисти 
да превръщат в скандал едно от 
малкото добри и нормални неща, 
случили се в България през тази 

година. То бяха писъци, то бяха 
тръшкания, ще си каже човек – 
България е умряла и са ревнали 
на гроба й. А то пак кукловодите 
с вехтите им плашила. И отново 
видяхме докъде е затънала ко-
лата на българската демокрация 
и българската журналистика. 
Не се намери медия да попита 
самите македонци, аджеба, вие 
какво мислите по въпроса за са-
мите вас. Може би защото са не-
съществуващи или защото е не-
съществуващ професионалният 
морал в българските медии.

„Скандалът” избухна на 2 сеп-
тември т. г. и го започна, кой 
друг, ако не водената от агент 
„Иван” креатура ВМРО-БНД. В 
БГНЮЗ на тази дата в матери-
ал, озаглавен „ВМРО не искат 
“македонци” във формулярите 
за преброяването” и под рубри-
ка „Срещу “новите” етноси”, 
можем да прочетем: „Според 
тях графи като „българомоха-
медани”, „македонци” и „гага-
узи” трябва незабавно да бъдат 
отстранени от формулярите в 
пробното преброяване на на-
селението... Споменаването на 
„македонски” и „гагаузки” етнос 
е антинаучно и антибългарско. 
... Вместо да измисля етноси, 
българската държава трябва да 
настоява на най-високо дипло-
матическо ниво графи „българи” 
да се появят и в предстоящите 
преброявания в Р Македония, 
Албания и Гърция, смятат още 
от партията на Красимир Ка-
ракачанов ... Това не е играчка, 
заради такива грешки се водят 
войни.”

Типично за тези хорица ското-
умие – да искат графи българи у 
съседите, а да забраняват графи 
като македонец в България. И 
сега – графа „Българин” в Ма-
кедония има, а в България графа 
„Македонец” – няма. Нека после 
си говорим къде има повече де-
мокрация и кой води недоброже-
лателна политика...

На 4 септември Дир.БГ под 
рубрика „Скандално” излиза с 
материал озаглавен „Управля-
ващите измислиха ново пре-
брояване по интернет и нови 
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етноси”, а БГНЕС - с материал, 
озаглавен „ВМРО скочи срещу 
етносите в преброяването”. На 7 
септември вече става известно, 
че ВМРО стяга бойкот на пре-
брояването. Циркът се развихря 
с пълна сила.

На 8 септември се включи и 
Волен Сидеров. Неговите стано-
вища буквално се припокриват 
със становищата, изказани от 
Каракачанов и от Божидар Ди-
митров. Вероятно един и същ 
човек в един добре известен 
орган им е писал сценария и ре-
пликите. Ето резюме на стано-
вището на Сидеров:

1. Има скандал и е допуснат 
много груб гаф.

2. Трябва да бъде понесена 
отговорност за ситуацията с 
пробното преброяване на насе-
лението и да бъде написана нова 
преброителна карта.

3. В цялата анкета има допус-
нати много груби грешки и по 
един изкуствен начин българ-
ското население се сепарира, 
разделя се на групи изкуствено.

4. Не е сериозен мотивът, че 
възможните отговори в пробно-
то преброяване по интернет са 
включени въз основа на отгово-
ри, дадени от гражданите при 
предишно преброяване. Тези 
принадлежности не трябва да са 
резултат от хрумването на няко-
го, а да имат своите ясни исто-
рически и генеалогични корени. 
НСИ е сериозен институт и не-
щата трябва да стъпят на ясни 
научни, исторически обосновки.

НАУКАТА КАТО ...
ПРОСТИТУТКА

Какви са тези ясни научни и 
исторически обосновки е ясно 
– българските митове, че „маке-
донско малцинство в България 
няма и не може да има”. Защо да 
се позволи на хората да се само-
определят, както сами преценят? 
Вместо това ще ги самоопреде-
лят, както им хрумне, хора като 
Сидеров, Димитров, Каракача-
нов...

В началото хората от НСИ се 
опитаха да защитят достойн-
ството си и това на институци-
ята срещу лумпен кампанията. 
Обясниха, че подграфите са съ-
гласно самоопределението на 
гражданите при предишните 
преброявания. На 3 септември 
в самото начало на изкуствения 
скандал НСИ категорично отказ-
ват да признаят, че има някакъв 
гаф.

Част от оправданията им обаче 
създават подозрение, че е запла-
нувана манипулация с преброя-
ването. Ето какво пише Дир.БГ, 
на 4 септември във вече цити-
рания материал, цитирайки в. 
„Труд”: „От Националния ста-
тистически институт вчера от-
казаха да си признаят гафа с ан-
кетните карти за преброяването, 
отбелязва още в. “Труд”. Хората 
в Родопите така си се самооп-
ределят, затова вкарахме графа 
“българо-мохамедани”, каза ше-

фът на демографската статисти-
ка в НСИ Иван Балев. Според 
него по този начин страната ни 
не признавала помашко малцин-
ство, а улеснява родопчаните 
при попълването на анкетите. 
При обработката на анкетите 
всички, които са попълнили гра-
фа “българо-мохамедани”, щели 
да бъдат добавени към тези, кои-
то са се определили като “бълга-
ри”, каза Балев.”

С други думи, нека хората си 
се самоопределят „Помаци”, ни-
кой не им го признава. Вкарват 
им подвеждаща графа „Българо-
мохамедани”, вместо „Помаци” 
и накрая независимо от тяхната 
воля пак ще ги сложат и броят в 
кюпа с българите. Зачитане на 
самоопределението – няма що. 
Чиста измама.

ИМА И ДОСТОЙНИ ХОРА
На 8 септември председател-

ката на НСИ Мариана Коцева 
даде няколко достойни изявле-
ния: „НСИ нито има компетен-
циите, нито има задачата да се 
произнася какви етноси има. 
Важно е да гарантираме правото 
на всеки да се самоопредели.” 
(Мариана Коцева: Важно е да 
гарантираме правото на всеки да 
се самоопредели, 08 септември 
2010, Агенция “Фокус”) „Всеки 
има право да определи себе си, 
както реши” заяви пред медиите 
Коцева.

И така лудите лудуваха цяла 
седмица, а мъдрите дори не си 
размърдаха мозъците да се раз-
мъдруват. Само ВМРО-БНД и 
„Атака” говориха, другите пар-
тии и организации мълчаха. За-
щото вероятно хем им отърваше 
това, което правеха и говореха 
екстремистите, хем им бе спес-
тен резилът самите те да казват 
такива срамни неща. Хората от 
НСИ останаха без никаква под-
крепа. Правителството, като из-
ключим незнаещия да си затва-
ря устата и безспирно плещещ 
глупости министър, гузно си 
замълча. Остави служителите си 
в лапите на тълпата. И председа-
телката на НСИ на 8 септември 
се принуди да си даде оставката.

Обаче стана засечка. Приема-
нето на оставката щеше да бъде 
сериозен удар за България пред 
европейските партньори, защо-
то, както обясни премиерът, тя 
е „с авторитет в Европа и парт-
ньорските институции” (Аген-
ция „Фокус”, 9 септември 2010). 
Тя е и член на ръководната група 
за партньорство на Европейска-
та статистическа система. За-
това оставката й не бе приета. 
Измислено бе друго, но за него 
след малко.

Върхът на всичко бе предава-
нето „Сеизмограф” по Б Т В на 
11 септември. Там среща си да-
доха председателката на Наци-
оналния статистически инсти-
тут Мариана Коцева, Божидар 
Димитров и лидерът на ВМРО-
БНД Красимир Каракачанов. 
Като изключим дамата, чиято 
покана бе съвсем на място, то 
какво търсеше там министърът 

на българите в чужбина? Какво 
отношение има неговият ресор 
с небългарите в България? И ли-
дерът на лишената от всякакво 
обществено влияние БНД (но 
ползваща се с необяснима ме-
дийна подкрепа), кого всъщност 
представляваше в това предава-
не? Може би лудите, ако съдим 
по това как се държаха и той, и 
„шибаният” министър, като се 
потрудиха с викове и крясъци 
да заглушат аргументите на спо-
менатата госпожа. Една малка 
картина на нашето общество, в 
което хора, затънали до ушите 
в ... гнусотиите на някогашното 
комунистическо гестапо, не да-
ват думата, крещят и заглушават 
гласа на разума. Но нали това 
им е работата на агентурните 
плашила и от тях мъдрост, изя-
щество и кавалерство никой не 
очаква.

Все пак Коцева успя да им 
каже в очите: кои сте вие, един 
министър и един политик, че да 
казвате как да се самоопределят 
хората? Отговориха й с крясъци.

Върхът на връш-ката в това 
предаване бе фактът, че този 
министър, т.е. представител на 
самото правителство, дръзна в 
ефир да заявява, агитира и ар-
гументира налудничавото си 
мнение, че самоопределението 
не можело да бъде свободно, 
ами трябвало да се извършва по 
някакви „научни” критерии, без 
да крие претенцията си той да 
участва в тяхното определяне, 
същото, каквото говореха цяла 
седмица агент „Иван” и Волен 
Сидеров (наричан от някои Бо-
лен Лидеров). Министърът и ис-
торик, известен сред историците 
на Балканския полуостров с пре-
красните имена „българският 
барон Мюнхаузен”, „българска-
та Шехеразада”, „Остап Бендер 
на българската историография”, 
„Бай Ганьо на българската ис-
ториография”, „разказвач на ле-
генди”, “смешник” и подобни, 
желае заедно с ято други агенти 
да определя какви да се самооп-
ределят хората. Хубаво за него 
е поне, че си вярва, че е учен, 
защото това май никой друг ис-
торик не го вярва. С това негово 
изказване правителството се со-
лидаризира с „Атака” и ВМРО-
БНД – колко лесно е да паднеш 
ниско, наистина.

И какво мислите стана след 
това? Премиерът на европей-
ската страна веднага уволни 
побъркалия се за пореден път 
министър, като публично се 
разграничи от антидемократич-
ните му изказвания и гарантира 
правото на свободно самоопре-
деление? Ако сте си помислили 
такова нещо, то изводът е, че не 
знаете по кой свят ходите и тряб-
ва спешно да напуснете страна-
та. Тъкмо напротив - премиерът 
заповяда да започне пълно раз-
следване, за да се открият винов-
ните за възникналото напреже-
ние в ... министерството, партии, 
ДС...? Не, разбира се, та това си 
е все същата България. Разслед-
вани бяха хората от НСИ. Започ-

пробното преброяване. Това съ-
общи пред медиите премиерът 
Бойко Борисов. Отиват си Мус-
тафа Зинал Хасан, отговарящ 
за демографската статистика, и 
Галина Лукарска, чийто ресор са 
информационните технологии.

Двамата заместник-председа-
тели на Националния статисти-
чески институт са уволнени с 
решение на Министерския съвет 
от днес, обяви премиерът Бой-
ко Борисов. Борисов уточни, че 
уволненията са заради скандала 
с пробното преброяване, кой-
то се разгоря, след като в елек-
тронната карта бяха въведени 
несъществуващи етноси у нас.” 
(Агенция „Фокус”, Гаф след гаф, 
Уволниха шефове в НСИ заради 
измислени етноси)

На 16 септември Нюз.БГ съ-
общи: „Още трима експерти 
са уволнени от Националния 
статистически институт заради 
скандала с появата на несъщест-
вуващи етнически групи в кар-
тата за пробното преброяване. 
След двамата заместник-пред-
седатели с постовете си ще се 
разделят директорът на дирек-
ция “Демографска и социална 
статистика” Иван Балев и двама 
негови подчинени.” („Уволниха 
още трима експерти от НСИ”).

Тези уволнения изпратиха 
ясен сигнал до всички: македон-
ското самоопределение е прес-
тъпление, за което се наказва. 
Разбира се, всеки запознат с ма-
терията знае, че няма да дръзнат 
да наказват никого, самоопреде-
лил се като македонец, няма да 
посмеят да стигнат дотам, няма 
и защо да го правят. Стига е по-
слабо информираните сред ма-
кедонците да вярват, че е така, 
и да се страхуват да се самооп-
ределят на преброяването. За 
да може, ако не от реалността, 
то поне от преброяването да из-
чезнат македонците, за да могат 
разните нациопати по върховете 
на властта по-спокойно да лъжат 
чуждите наблюдатели, че маке-
донско малцинство в България 
няма. Защото резултатите от 
това преброяване ще бъдат полз-
вани от всички през следващите 
десет години.

Съвсем основателни бяха ре-
акциите на македонските орга-
низации в страната. Изпратиха 
писма до премиера и НСИ, как-
то и декларация в медиите. По 
традиция македонските медии 
я отразиха – българските не. 
Сякаш нямаше нищо общо със 
случая. Обаче не предвидиха, 
че декларацията е изпратена и 
до посолствата на много евро-
пейски страни в България и до 
множество европейски институ-
ции. Трябва на някой дипломат 
да е направило впечатление пре-
мълчаването на декларацията, а 
с това и на факта, че в България 
спрямо македонците съществува 
цензура, защото на 20 септември, 
пет дни след изпращането на де-
кларацията, изведнъж Агенция 
„Фокус” се заинтересува за нея 
и взе изявление от съпредседате-
ля на ОМО „Илинден”-ПИРИН 
Стойко Стойков. Трудно може 
да намери нормално обяснение 
това огромно за информацион-
на агенция закъснение да обър-
не внимание на една актуална 
новина, както и неочакваното 
желание да се отрази една вече 
остаряла вест, освен със стре-
межа да се замаже лошото впе-
чатление от премълчаването на 
декларацията. Неслучайно соб-
ственикът на агенцията е бившо 
ВКР-е от ерата на комунизма.

Какви са аргументите, вклю-
чени в искането на македонските 
организации да се включи графа 
„Македонец” в преброяването?

(Виж аргументите посочени 

на стр. 30)
На основание на тези аргумен-

ти и поучени от манипулациите 
от предходното преброяване, 
пиринци се обърнаха до всевъз-
можни български и междуна-
родни институции със следните 
искания, чиято реализация да 
гарантира обективността на пре-
брояването:

СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ
1. На преброяването да фи-

гурира като отделна графа и в 
електронната форма, и в пребро-
ителните картони отделна графа 
„Македонец”.

2. Преброителните листове да 
със сериен номер и да се подпис-
ват от гражданите.

3. Сред преброителите да има 
задължително и хора от всички 
малцинства, а не както послед-
ния път, когато специално се 
внимаваше да няма граждани с 
македонско самосъзнание.

4. Да се забрани употребата на 
моливи и други подобни изтри-
ваеми средства за записване при 
попълването на преброителните 
листове.

5. Да се гарантира преброя-
ването наистина да става при 
разговор с хората, а не задочно, 
административно или чрез из-
ползване на личните данни.

6. Да се инструктират пребро-
ителите за свободата на самооп-
ределението и правото на хората 
да се изявяват каквито се чувст-
ват, в това число и македонци.

7. Да се подсигурят неза-
висими наблюдатели, щаб за 
регистриране на нарушения, 
прозрачност и възможност за 
проверка от независими органи-
зации.

8. Правителството официално 
да заяви, че правото на самооп-
ределение ще бъде гарантирано 
и че всеки сам без никакъв страх 
ще може да декларира своята 
народност, включително маке-
донец, и че преброители, които 
са пречили или манипулирали 
това право, ще бъдат строго на-
казвани.

9. Много желателно би било, 
ако българското правителство, 
базирайки се на резултатите от 
преброяванията от 1946, 1956, 
1965, 1992 и 2001 г., признае, 
че в България съществува ма-
кедонско малцинство. Подобно 
признание се налага както по-
ради обективното му същест-
вуване, така и заради същест-
вуващата враждебна атмосфера 
срещу това малцинство в Бъл-
гария, както и затова, че досега 
българската държава от всички 
свои нива официално е отричала 
съществуването на македонско 
малцинство.

10. Да се дадат необходими-
те нареждания на ДАНС и по-
лицията този път, за разлика от 
предишните преброявания, да 
не се намесват в преброяването 
и по никакъв начин да не пречат 
на свободното самоопределение 
на гражданите (особено на маке-
донците).

Решения лесни и необходими. 
Но ще ги приложат ли?

Ясно се очертава пореден опит 
за манипулация с преброяване-
то. Македонското малцинство 
трябва да намери сили да се пре-
бори и истината да излезе наяве. 
Трябва да се надсмее над опити-
те да бъде сплашено от жалките 
ДС креатури и да ги зашлеви на 
преброяването, като без страх 
твърдо и недопускайки никакви 
манипулации, изрази своето са-
мосъзнание. Защото плашилата 
са страшни само за онези, които 
се страхуват. Те нямат друга ре-
ална сила да влияят върху хората.

            САМУИЛ РАТЕВСКИ

Ïîìîø çà Áèãîðñêèîò ìàíàñòèð
Ñèòå øòî ñàêààò äà ñå âêëó÷àò âî âîçîáíîâóâàœåòî íà íàñêîðî èçãîðåíèîò 

Áèãîðñêè ìàíàñòèð è äà ñå âëîæàò ñåáåñè êàêî æèâ êàìåí âî æèâàòà Öðêâà, 
ìîæàò äà äîíèðààò íà ñëåäíèòå æèðî-ñìåòêè:
 äåíàðñêà æèðî-ñìåòêà:
500-000000-3835-65 
Ñòîïàíñêà áàíêà À.Ä. Áèòîëà
 äåâèçíà æèðî-ñìåòêà:
ÌÏÖ Äåáàðñêî-êè÷åâñêà åïàðõè¼à
Áèãîðñêè  ìàíàñòèð “Ñâåòè £îâàí 

Êðñòèòåë”
IBAN MK07500701000133139
Äåïîíåíò: Ñòîïàíñêà áàíêà À.Ä. Áèòîëà
SWIFT STBBMK22
  Òåëåôîíè  çà  äîíàöè¼à:
070 / 075 / 077  143 444

на лов на вещи-
ци, кой пусна 
„несъществува-
щите етноси” в 
преброяването. 
За само няколко 
дни бяха увол-
нени петима.

На 14 сеп-
тември: „Ка-
бинетът увол-
ни двамата 
заместници на 
директора на 
Национа лния 
статистически 
институт, отго-
ворни за гафа с 
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ХАМАРБЕРГ СО ОСТРИ ЗАБЕЛЕШКИ КОН 
БОРИСОВ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА

Комесарот за човекови права во Советот на Европа, Томас Хамарберг, со остро писмо до бугарскиот премиер 
Бојко Борисов, укажува да се применат неговите препораки од февруари годинава, за положбата на етничките 

и религиозните малцинства. 
Во писмото, Хамарберг го повтору-

ва барањето да биде целосно и ефек-
тивно заштитена слободата на здру-
жување и собирање на македонското 
малцинство, во согласност со одлу-
ките на Европскиот суд за човекови 
права. 

Потсетува дека е загрижен за из-
вршувањето на пресудите во однос 
на регистрацијата на “ОМО Илинден 
– Пирин“, нешто што се уште се на-
бљудува од Комитетот на министри 
во Советот на Европа, а и за што има 
нови поднесени тужби во Судот во 
Стразбур. 

Хамарберг му повторува на Бори-
сов дека го повикува ефективно да ги 
заштити малцинските групи и терито-
риите во кои живеат. 

-Слободата на етничка самоопре-
делба е главен принцип врз основа на 
кој демократските плурални општест-
ва треба да се засноваат и кој треба 
да се примени врз сите етнички, ја-
зични и религиозни малцинства, му 
укажува Хамарберг на Борисов. 

Во одговорот на четири страни-
ци, Борисов се осврнува на случајот 
“ОМО Илинден – Пирин“ во последни-
от пасус, без притоа да спомене маке-
донско малцинство. 

Борисов го убедува Комесарот за 
човекови права дека бугарските вла-
сти ги примениле препораките, а де-
тални информации биле обезбедени 

то на полиција на јавни манифеста-
ции е задолжение на државата и не 
претставува никаков вид помош, изја-
ви Стојко Стојков од “ОМО Илинден 
– Пирин“. 

Од одговорот на Борисов се пока-
жувало дека Бугарија продолжува со 
праксата да остане глува на препо-
раките од Стразбур, забележуваат од 
“ОМО Илинден – Пирин“. 

АЛЕКСАНДАР МЕТОДИЈЕВ 

ХАММАРБЕРГ ПОБАРА ОД 
СОФИЈА ДА ГО ЗАШТИТИ 

МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО 
 
Комесарот за човекови права на Со-

ветот на Европа Томас Хаммарберг 
по тридневената посета на Бугарија, 
меѓу другото побара од Софија да го 
заштити македонското малцинство.

Во соопштението од кабинетот на 
комесарот за човекови права на Со-
ветот на Европа Томас Хаммарберг, 
се вели дека тој ги охрабрил бугар-
ските власти да ја гарантираат рам-
ноправноста на малцинствата кои жи-
веат во земјата. 

За време на тридневната посета на 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я
1. След силната кампания на ул-

транационалистически и екстре-
мистки партии и организации, наме-
рила подкрепа в множество медии, 
срещу включването на графи за 
всички малцинства в пробното пре-
брояване;
2. След като правителството не 

реагира срещу тази антидемокра-
тична и позоряща страната ни въл-
на на скотоумие и примитивизъм;
3. След като министър от кабинета 

открито агитираше срещу свобода-
та на гражданите сами да определят 
своята народност и призоваваше за 
ограничаване по различни начини 
на това право;
4. След като кабинетът не се раз-

граничи от тези изявления на ми-
нистъра;
5. След като премиерът нареди 

пълно разследване за откриване на 
виновните не сред агитаторите сре-
щу правото на самоопределение, а 
срещу работещите в Националния 
статистически институт (НСИ);
6. След уволнението от страна на 

правителството на двама замест-
ници от НСИ и трима профeсиона-

листи за това, че са си изпълнили 
съвестно работата и са спазили ев-
ропейските принципи, като са вклю-
чили в графата „Други” всички реал-
но съществуващи етнически групи, 
самоопределили се на предишните 
преброявания,

сме принудени да заявим следното:
Предстоящото преброяване и 

неговите резултати са вече ком-
прометирани!
Компрометиран е НСИ!
Компрометирана е демокраци-

ята в България!
 Посочените крайно неумест-

ни действия на премиера Бори-
сов изпращат ясно послание:

- До служителите в НСИ – да вни-
мават с „несъществуващите етно-
си” в предстоящото преброяване, 
ако искат да си запазят службата;

- До бъдещите преброители – че 
определени етноси не бива да съ-
ществуват и че регистрирането 
им е против държавната политика 
и може да навлече съответно нака-
зание;

- До македонците, но и до други 
отричани малцинства в България – 

хората с македонско самосъзнание 
е прекалено голям, за да могат по-
добни кръгове да го преглътнат.

При това ненормално положение, 
от името на македонското малцин-
ство в България и от името на на-
шите организации заявяваме, че 
ако не се вземат спешни мерки за 
включване на графа „Македонец”, 
както и графи за останалите мал-
цинства, ако не се вземат мерки 
от правителството да гарантира 
международно гарантираното пра-
во на самоопределение за всички 
български граждани в еднаква сте-
пен и не се  поправи създадената 
ненормална атмосфера на нетоле-
рантност и лов на вещици, то
няма да можем да призна-

ем резултатите на предстоящото 
преброяване.
OMO “Илинден”-ПИРИН, ТМО - 

ВМРО (независима), Дружество 
на репресираните македонци в 
България, Македонско христи-
янско братство "Пророк свети 
Илия", Културно просветно дру-
жество „Никола Вапцаров”, КПД 
„Цар Самуил”, КПД „Илинден”

че право на самоопределение за тях 
няма, че самоопределението им се 
третира като антидържавно и се 
наказва.

Няма никакво място за съмнение, 
че чрез службите за сигурност се 
подготвя поредната манипулация 
със самоопределението на малцин-
ствата в България. Създаването на 
атмосфера на страх и нетърпимост 
спрямо македонците в България 
предхождаше и съпътстваше и две-
те предишни преброявания. Сцена-
рият очевидно се потретя.

Докато в съседна Република Ма-
кедония на предстоящото преброя-
ване ще има графа „Българин”, то в 
Република България графата „Маке-
донец” е забранена, въпреки че на 
всички преброявания хиляди бъл-
гарски граждани са се самоопреде-
ляли като македонци.

Но случилото се е и признание!
Острите реакции на националисти 

- рожби на тоталитарните служби 
за сигурност, са ясно свидетелство 
за техния страх от истината, исти-
ната, че в България съществува ма-
кедонско малцинство и че броят на 

Във връзка с извършилата се в началото на септември 2010 г. акция срещу правото на самоопределение 
в България по повод включването на графи за всички малцинства в България:

ТЪРСЕТЕ:
- Филетизъм или проклятие от 

Костадин Георгиев;
- Илинденската епопея от 

Ангел Динев;
- âòîðè è òðåòè òîì íà “Ñåäåì 

õèëÿäîëåòèÿ ìà êå äîí ñ êè ïè ñ ìå íà” 
îò Ñà ðè ñà Ïà ðà îñ. Òå ñà ïî 270 è 240 
ñòðà íè öè è ñú äúð æàò ñòà íî âè ùå òî 
íà àâ òî ðà ïî ðå äè öà èñ òî ðè ÷å ñ êè 
âú ï ðî ñè;

- Спомените на Сариса Параос 
за неговото детство

Мî æå òå äà ãè íà ìå ðè òå â ñå ê öè
è òå íà ÎÌÎ “Èëèí äåí”ÏÈ ÐÈÍ. 

Òå ëå ôîí çà èí ôîð ìà öèè  0879 
369 050. 

КНИГИ 
ЗА МАКЕДОНСКОТО 

МИНАЛО И СЪВРЕМИЕ
***

ОТ ДОБРЕ ИЗВЕСТНИТЕ 
ВИ АВТОРИ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ ДИНЕВ

САРИСА ПАРАОС
***

НАБАВЕТЕ ГИ ПРЕДИ ДА 
СЕ ИЗЧЕРПЯТ!

на јавните настани организирани од 
“ОМО Илинден“ и “Омо Илинден – 
Пирин“ во минативе две години. Тоа 
јасно покажувало дека споменатите 
асоцијации целосно го уживале пра-
вото на собирање во согласност со 
законот. 

Борисов убедува и дека бугарските 
власти им давале поддршка на овие 
организации за социјални и културни 
активности. 

Македонците во Бугарија негира-
ат дека имаат поддршка од властите 
во Софија, бидејќи во септември го-

Бугарија, тој имаше средби со претс-
тавници на владата, на граѓанското 
општество и на малцинствата, меѓу 
кои и непризнатото од Бугарија ма-
кедонско малцинство. Во овие раз-
говори станало збор за заштитата на 
етничките групи кои живеат во земја-
та, при што Хаммарберг го отворил и 
разговарал за прашањето за зашти-
тата на македонското и турското мал-
цинство. 

Повикувајќи се на стандардите 
утврдени од Советот на Европа во об-
ласта на човековите права, Комеса-
рот им препорачал на бугарските вла-
сти „обновен и систематски дијалог“ 
со овие заедници за да се разрешат 
нерешените прашања. 

Комесарот Хаммарберг по посетата 
на Бугарија изрази загриженост пора-
ди ксенофобските постапки кон мал-
цинствата. Тој побара од Софија да 
се бори против дискусиите на омраза 
на која се изложени малцинствата, со 
превентивни акции, но и со судење на 
виновниците за ширење на дискусии-
те полни со омраза. Од политичките 
лидери на Бугарија тој побара да по-
кажат толеранција и меѓусебна почит 
кон малцинствата, што може да пос-
лужи за пример. 

Независните структури за заштита 
на човековите права, како Медијато-
рот и Комисијата за Заштита против 
Дискриминацијата, според Хаммар-
берг се од големо значење за заштита 
на лицата изложени на дискримина-
ција. При посетата на Бугарија посеб-
но инсистирал на подобрувањењто 
на положбата на Ромите и заштитата 
на децата кои се сместени во инсти-
туциите. 

Целосниот извештај на Комесарот, 
со конкретни препораки до бугарските 
власти ќе биде објавен на почетокот 
на идната година. Во последниот из-
вештај за Бугарија од 2006, подготвен 
од претходникот на Хамарберг, Алва-
ро Хил – Роблес беше критикувана 
Бугарија за одбивањето да ја регисти-
рира партијата “ОМО Илинден – Пи-
рин“ и беше побарано да се преземат 
мерки за да се овозможи здружување 
на малцинствата. ОМО Илинден-Пи-
рин, денес се уште не е регистрирана. 

07.11.2009, 18:20 
КАНАЛ 5

писмото на господинот Хамарберг зборува за признавање на маке-
донското малцинство - за правото на самоопределување, за правото 
на регистрирање, односно регистрација на друштва и право на мир-
ни собирања. Премиерот Борисов ги игнорира првите две работи и 
се фокусира, само на едно, право на мирно собирање. Значи, со тоа 
тој директно признава дека првите две воопшто не се почитуваат, 
а тоа е и факт, бидејќи ниту една од споменатите организации не е 
регистрирана според бугарскиот закон. За тврдењето дека ни давале 
поддршка, тоа едноставно е смешно. Јас не знам што тој мисли под 
поддршка, бидејќи присуството на полиција на јавни манифестации 
е задолжение на државата и не претставува никаков вид помош

СТОЈКО СТОЈКОВ, 
копретседател на ОМО „Илинден“-ПИРИН

динава не смееле да истакнат ниту 
знамиња, ниту симболи на собир во 
Благоевград. 

-Значи, писмото на господинот Ха-
марберг зборува за признавање на 
македонското малцинство - за право-
то на самоопределување, за правото 

на регистрирање, односно регистра-
ција на друштва и право на мирни 
собирања. Премиерот Борисов ги иг-
норира првите две работи и се фоку-
сира, само на едно, право на мирно 
собирање. Значи, со тоа тој директно 
признава дека првите две воопшто 
не се почитуваат, а тоа е и факт, би-
дејќи ниту една од споменатите ор-
ганизации не е регистрирана според 
бугарскиот закон. За тврдењето дека 
ни давале поддршка, тоа едноставно 
е смешно. Јас не знам што тој мисли 
под поддршка, бидејќи присуство-
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ПИСМА И АРГУМЕНТИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕТО
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

НАЦИОНАЛНИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКИ 

ИНСТИТУТ 
ДОЦ. Д-Р МАРИНА КОЦЕВА

 
Уважаема Марина Коцева,
Позволете на първо място да 

изразя благодарността и въз-
хищението на мнозина бъл-
гарски граждани с македонско 
самосъзнание за проявения 
професионализъм и почтеност 
при включването на под-гра-
фа „Македонец” в електрон-
ното преброяване, както и за 
храбростта и принципността, 
с която защищавахте право-
то на самоопределение срещу 
вълната на примитивизъм, ко-
ято се надигна срещу Вас. Ние 
много добре разбираме какво 
сте изпитали, защото постоян-
но ни се случва същото, когато 
заявим своето самосъзнание. 
Дори и по-лошо.

Затова, освен за да Ви бла-
годарим, се обръщаме към Вас 
и ръководената от Вас инсти-
туция, за да изразим своята 
подкрепа за запазването на 
под графата „Македонец” в 
електронното преброяване, но 
и за да апелираме за поставяне 
на отделна графа „Македонец” 
(а и за други нетолерирани 
малцинства в България) в пре-
броителните картони. Силната 
реакция срещу самоопределе-
нието на някои малцинства в 
настоящия случай само доказ-
ва крайната необходимост от 
наличие на такива графи.

Това ще допринесе много 
за получаване на по-обектив-
ни резултати по тези важни 
въпроси. Би било и израз на 
уважение към малцинствата, 
които не бива да бъдат подце-
нявани така очебийно поради 
по-малкия си брой. Те също са 
български граждани и плащат 
данъци като останалите и би 
трябвало да им се покаже ед-
накво уважение и възможност 
за самоопределение. При това 
в миналото липсата на графа 
„Македонец” е дала възмож-
ност за най-различни мани-
пулации, за които говорим в 
прикрепеното ни обръщение 
към ръководената от Вас ин-
ституция. Дори като задължи-
телно се явява включването на 
подобни графи при вече създа-
лата се атмосфера на нетърпи-
мост, за да бъде гарантирана 
обективността на получените 
резултати.

С уважение
Стойко Стойков
Ботьо Вангелов
съпредседатели на ОМО 

„Илинден”-ПИРИН
 Приложения: 
1. Необходимост от включ-

ване на отделна графа „Маке-
донец” в преброяването

2. Необходими мерки за оси-
гуряване на демократично 
преброяване

3.  Забелязани нередности 
при предишни преброявания 

 ДО МИНИСТЪР-
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

Р БЪЛГАРИЯ 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 

Господин министър предсе-
дателю,

Искаме да Ви поздравим за 
решението Ви да не приемете 
оставката на председателя на 
НСИ доц. д-р Мариана Коце-
ва!

Но същевременно позволе-

те ни да изразим удивлението 
и протеста си относно Ваше-
то нареждане да се разследва 
случаят и търсят виновните в 
НСИ. Нареждането да се тър-
сят виновните за това, което 
се е случило, изпраща ясно 
послание, че самоопределя-
нето като македонец се смя-
та от държавата, във Ваше 
лице, като прегрешение, вина 
и нещо, подлежащо на на-
казание, нещо противно на 
държавата. Толерирането на 
развихрилия се скандал на не-
търпимост създава много лоша 
атмосфера за провеждането на 
предстоящото преброяване и 
компрометира последното, но 
и Р България пред Европей-
ския съюз.

Включването на графа „Ма-
кедонец” и съответно изя-
вление в медиите в подкрепа 
правото на самоопределение 
би опровергало това лошо впе-
чатление и би дало на маке-
донците да разберат, че не са 
третирани като антидържавен 
елемент, а като равноправни 
български граждани.

Удивени сме също така от 
това, че нареждате да се раз-
следва НСИ, а не търсите ви-
ната там, където тя наистина 
съществува. Ако наистина же-
лаете да откриете виновните 
за скандала, то те не са нито 
в НСИ, нито сред македонците 
в България; трябва да ги по-
търсите в ДАНС, в хора, об-
вързани с бившите тоталитар-
ни служби за сигурност като 
Президента, Вашия министър 
без портфейл, К. Каракачанов, 
собственика на агенция „Фо-
кус” Красимир Узунов, и др. 
подобни, които среди имен-
но стоят в основата и на този 
режисиран скандал, като пре-
върнаха едно демократично и 
нормално нещо, каквото е съ-
ществуване на графа „Македо-
нец” и правото на самоопреде-
ление, в скандал.

Изразяваме учудването си, 
че продължавате да търпите в 
своето правителство хора като 
Божидар Димитров, един ми-
нистър на европейска страна, 
който си позволи да агитира 
срещу правото на самоопреде-
ление и да призовава за него-
вото ограничаване. Истински 
скандал, който обаче явно не 
тревожи никого.

Притеснени от това, че сме 
свидетели на въведение в по-
редна манипулация със само-
съзнанието и  броя на македон-
ското малцинство в България, 
най-настоятелно апелираме 
към Вас:

- Да се разграничите от пуб-
лично декларираните претен-
ции на Вашия министър да се 
вършат ограничения на пра-
вото на самоопределение по 
определяни от хора като него 
критерии.

- Да признаете македонско-
то малцинство в България и се 
погрижите да се включи графа 
„Македонец” в предстоящо-
то преброяване, като по този 
начин закриете бунището, на 
което вегетират безброй поли-
тически паразити в България.

 - Правителството офици-
ално да гарантира правото на 
самоопределение на всички 
български граждани, включи-
телно македонците, за да се 
изтрие извънредно негатив-
ното впечатение от Вашето 
решение да разследвате НСИ 
поради вкарването на всички 
малцинства в електронното 

преброяване.
- Да вземете спешни мерки и 

да наредите на ДАНС и други 
подобни структури този път 
да не се месят в преброяване-
то и да спрат да манипулират 
обществото по отношение на 
македонското малцинство в 
България.

- Оставка на министъра, кой-
то си позволи публично да ос-
порва правото (ни) на самооп-
ределение, да оспорва нашата 
идентичност и да агитира за 
ограничения при практикува-
нето на това основно човешко 
право. Още повече когато ста-
ва дума за министър на гафо-
вете.

Изпращаме Ви свои вижда-
ния, предложения, аргументи 
както и информация за забе-
лязани манипулации при пре-
дишните преброявания.

Готови сме на всякакви сре-
щи, за да изложим нашите 
притеснения и изнесем свои 
предложения, готови сме на 
конструктивен диалог и също 
така да окажем всяка помощ, 
която е в нашите възможности.

С уважение
От името на Председател-

ството на ОМО „Илинден”-
ПИРИН

Ботьо Вангелов
Стойко Стойков
 Приложения: 
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донец” в преброяването

2. Необходими мерки за оси-
гуряване на демократично 
преброяване

3.  Забелязани нередности 
при предишни преброявания 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ 
ВКЛЮЧВАНЕ НА 
ОТДЕЛНА ГРАФА
 „МАКЕДОНЕЦ” 

В ПРЕБРОЯВАНЕТО.
 
1. През последните 70 го-

дини на практика във всички 
преброявания хиляди и десет-
ки хиляди български граждани 
се самоопределят като маке-
донци (164 000 през 1946, 187 
000 през 1956 г., около 10 000 
през 1965 г., 10803 през 1992 
г., 5071 през 2001 г.).

2. След проведената кам-
пания в медиите срещу съ-
ществуването на графа „Ма-
кедонец”, но и срещу самото 
съществуване на македонска 
идентичност и право на само-
определение като македонец и 
след като от страна на минис-
тър в правителството, но и от 
самия премиер включването 
на графа „Македонец” се тре-
тират като някакво нарушение 
и вина, изискваща наказание, 
се изпраща силен сигнал сре-
щу правото да се самоопреде-
лиш като македонец (или от 
друга отричана народност), 
нещо, което ще има следните 
извънредно тежки последици:

   а. Неизбежно ще повлияе 
както на институцията, ор-
ганизираща  преброяването, 
сред която се извършва раз-
следването по нареждане на 
премиер за откриване на „ви-
новните”. С това в обществото 
се поставя под въпрос нейната 
обективност при предстоящо-
то преброяване.

   б. Дава се на преброителите 
да разберат, че самоопределе-
ние като македонец и подобно 
не е желателно, а е антибъл-
гарско, антидържавно, нена-
учно и въобще недопустимо. 

Създава се съвсем реално из-
кушение пред преброителите 
да подхождат недемократично 
и неправилно, като самоини-
циативно злоупотребяват със 
своето положение от криво-
разбран патриотизъм и дълг и 
поради чувство на безнаказа-
ност и правота.

   в. Извършва се влияние и 
натиск върху гражданите на 
България с македонско само-
съзнание; изпраща им се ясно 
послание, че самоопределяне-
то като македонец е нежелано 
от държавата, дори е антидър-
жавно и престъпно. 

Посоченото прави графата 
„Македонец” задължителна, за 
да се демонстрира, че не ста-
ва дума за антидържавна или 
забранена и невъзможна са-
моидентификация, а за напъл-
но приемливо и гарантирано 
право. Неприсъствието на по-
добна графа при създадената 
атмосфера ще доведе до силно 
изкривяване на резултатите от 
преброяването и закономер-
но - до тяхното отхвърляне от 
страна на македонските орга-
низации. 

3. Поради многократните 
отричания на съществуването 
на македонско малцинство от 
най-официално ниво от най-
висшите органи и на трите 
власти, включването на графа 
„Македонец” ще способства 
за демонстриране на едно по-
друго, положително отноше-
ние спрямо тези хора, Би дове-
ло до успокоение сред средите 
на македонското малцинство 
в България и ще способства 
македонците свободно и без 
страх да изразят свята народ-
ност. 

4. Българското правителство 
многократно е декларирало 
пред европейски и други външ-
ни фактори, че публикуването 
на данните от преброяванията 
с включени в тях македонци 
само по себе си представлява 
признаване. Това твърдение 
трябва да се доведе до логи-
ческия си край с включване в 
преброяването на съответната 
графа.

5. Ще се избегне едно дис-
криминациознно отношение и 
подялба на етническите групи 
на важни и по-малко важни. 
След като всички плащат да-
нъци, би трябвало и еднакво да 
се третират. По-големият брой 
не би трябвало да поставя в 
привилигировано положение и 
да му се дава подобен симво-
лен, но и официален докумен-
тален израз чрез имането/ня-
мането на собствена графа при 
преброяването. Сегашното по-
ложение се схваща от мнозина 
представители на тези групи 
като обидно и унизително.

6. Присъствието на такава 
графа ще намали опасността 
от манипулации и ще свали 
съмненията за съществуването 
на такива, както и съмненията 
в получения резултат. Това ще 
помогне получените бройки 
да бъдат общоприети, а не от-
ричани и оспорвани както при 
предишните преброявания. 
Смятаме, че всички би трябва-
ло да бъдем заинтересовани от 
получаване на обективни, а не 
спорни като предишните дан-
ни по този въпрос – това ще 
позволи и формиране на ре-
ална и обективна политика и 
преодоляване на различни ми-
тове и заблуди, които битуват 
в общественото пространство 
срещу носителите на македон-

ско самосъзнание.
7. Ще улесни както пребро-

ителите, така и преброявани-
те и ще намали опасността от 
грешки и недоразумения.

8. Включването на графи за 
всички малцинства без съмне-
ние ще допринесе за засилва-
нето на привързаността към 
държавата сред малцинствата 
в България, както и за засилва-
не на доверието и приятелски-
те връзки с близки и далечни 
страни, в които живеят пред-
ставителите на тези малцин-
ства.

9. Включването на няколко 
допълнителни графи едва ли 
ще създаде сериозни проблеми 
и едва ли би струвало толкова 
скъпо, че да оправдае демон-
стрирането на двойни стан-
дарти спрямо гражданите спо-
ред тяхното самоопределение 
към по-голяма или по-малка 
етническа група.

10. Освен признание на пра-
вото на македонците да се 
самоопределят като такива, 
графата ще бъде и израз на 
уважение към тяхната много-
кратно декларирана воля.

11. Поради съществуващото 
голямо недоверие сред пред-
ставителите на това (и други) 
малцинства спрямо провежда-
нето на преброяването, включ-
ването на графа „Македонец” 
би демонстрирало решимостта 
на държавата да получи обек-
тивни резултати

Поради посочените причини 
и при съществуващата атмос-
фера, ако не се включи графа 
„Македонец”, македонските 
организации в България няма 
да признаят за действителни 
резултатите от преброяването!

  

НЕОБХОДИМИ МЕРКИ 
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ДЕМОКРАТИЧНО 
ПРЕБРОЯВАНЕ

 
1. На преброяването да фи-

гурира като отделна графа и в 
електронната форма и в пре-
броителните картони отделна 
графа „Македонец”.

2. Преброителните листове 
да със сериен номер и да се 
подписват от гражданите.

3. Сред преброителите да 
има задължително и хора от 
всички малцинства, а не как-
то последния път, когато спе-
циално се внимаваше да няма 
граждани с македонско само-
съзнаие. 

4. Да се забрани употребата 
на моливи и други подобни из-
триваеми средства за записва-
не при попълването на пребро-
ителните листове.

5. Да се гарантира преброя-
ването наистина да става при 
разговор с хората, а не задоч-
но, административно или чрез 
използване на личните данни.

6. Да се инструктират пре-
броителите за свободата на са-
моопределението и правото на 
хората да се изявяват каквито 
се чувстват, в това число и ма-
кедонци.

7. Да се подсигурят неза-
висими наблюдатели, щаб за 
регистриране на нарушения, 
прозрачност и възможност за 
проверка от независими орга-
низации.

8. Правителството офици-
ално да заяви, че правото на 
самоопределение ще бъде га-
рантирано и че всеки сам без 
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БРАТЯ МАКЕДОНЦИ, ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ НИ ИМА, 
ЧЕ СМЕ ТУК И ЩЕ ОСТАНЕМ ТУК!

никакъв страх ще може да декларира 
своята народност, включително маке-
донец, и че преброители, които са пре-
чили или манипулирали това право, ще 
бъдат строго наказвани.

9. Много желателно би било, ако бъл-
гарското правителство, базирайки се на 
резултатите от преброяванията от 1946, 
1956, 1965, 1992 и 2001 г., признае, че в 
България съществува македонско мал-
цинство. Подобно признание се налага 
както поради обективното му същест-
вуване, така и поради съществуващата 
враждебна атмосфера срещу това мал-
цинство в България, както и поради 
това, че досега българската държава 
от всички свои нива официално е от-
ричала съществуването на македонско 
малцинство.

10. Да се дадат необходимите нареж-

дания на ДАНС и полицията този път 
за разлика от предишните преброява-
ния да не се намесват в преброяване-
то и по никакъв начин да не пречат на 
свободното самоопределение на граж-
даните (особено на македонците).

          

ЗАБЕЛЯЗАНИ НЕРЕДНОСТИ ПРИ 
ПРЕДИШНИ ПРЕБРОЯВАНИЯ

- Преброителите записват преброя-
ваните автоматично с българска народ-
ност, без да ги питат.

- Преброяват стари хора, вземайки 
само данни от личните им карти и по-
пълвайки според свое усмотрение и 
преценка.

- Когато някой пожелае да се запи-
ше като македонец, му се дава неточна 
или непълна информация (например 
– „Няма такава графа”, „”Графа маке-
донец няма, ако искаш други?” – раз-

бирано често от преброяваните като 
предложение да ги запишат не като ма-
кедонци, а като някоя друга народност. 
и пр.)

- Преброители спорят и убеждават 
пожелалите да бъдат записани маке-
донци, че не можело или не трябвало, 
като стигат в някои случаи до молби 
или заплахи.

- Използват се моливи вместо хими-
кали с неизтриваемо мастило.

- На места се върши административ-
но записване от кметовете - особено в 
малки населени места.

- Според твърдение на някои пребро-
ители им са давани устни директиви да 
не записват хората като македонци, а 
според други им са правени проблеми, 
ако в техните резултати има македон-
ци.

- Преброяванията се провеждат в 
крайно натегната и антимакедонска 
атмосфера, с призиви в медиите да се 

защити националната сигурност срещу 
чуждите агенти и предатели (визират 
активисти на македонски правозащит-
ни организации), полицията започва 
публично рекламирани разследвания 
срещу македонски организации за ан-
тидържавна дейност, дават се деклара-
ции от официални лица, че ще се взе-
мат мерки срещу хората, призоваващи 
македонците да се самоопределят като 
такива, че няма да се позволи изкривя-
ване на „историческата истина” и по-
добни. Върши се засилена и тиражира-
на от медиите пропагандна кампания, 
изпълнена със заплахи от страна на 
националистически организации. За-
белязва се засилена активност срещу 
македонското самоопределение от ор-
ганите на ДС (сега ДАНС).

- Вземат се най-строги мерки сред 
преброителите да няма хора с македон-
ско самосъзнание. МГ

Както знаят читате-
лите наближава пре-
брояване на населе-
нието в България. Бе 
планувано то да започ-
не на 1 март 2011 г., но 
неочаквано властите го 
пренасрочиха за 1 фев-
руари 2011 г.Изплаши 
ли ги нещо - не е ясно, 
но никак не е изключе-
но.

Предприетите акции 
от македонските ор-
ганизации да инфор-
мират международния 
фактор, което като 
резултат имаше на-
пример писмото на ко-
мисаря по правата на 
човека Томас Хамар-
берг до Бойко Борисов, 
може да са притеснили 
властите и те да са ре-
шили да побързат да 
завършат планувано-
то фалшифициране ... 
пардон, преброяване 
на населението, преди 
Европа да им обърне 
по-голямо внимание.

Ясно е за всеки ма-
кедонец, че това пре-
брояване ще бъде по-
редният напън да се 
намали до нула броят 
на обявеното за „не-
съществуващо малцин-
ство” – нашето. През 
1992 г. не успяха на-
пълно – въпреки цяла-
та фалшификация все 
пак останаха 10 803 
македонци. През 2001 
г. фалшификацията 
бе по-успешна и маке-
донците необяснимо за 
външните наблюдате-
ли намаляха наполови-
на – на 5071. Сега вла-
стите ще се опитат да 
ги направят нула. За да 
имат оправдание защо 
не дават правата на 
македонците и да мо-
гат отново да започнат 
да твърдят, че такива 
няма. Защото сега не 
смеят да повтарят тази 
лъжа извън България. 
Там твърде много им се 
смеят.

Сценарият, разрабо-
тен през последните 
десетилетия, разчи-
та на първо място на 

страха на хората и след 
това на фалшификаци-
ята на данните. И този 
път не прави изключе-
ние.

Наплашването на на-
селението и преброите-
лите започна още през 
септември с кампания 
в медиите и уволнение 
на петима ръководите-
ли и експерти в Наци-
оналния статистически 
институт. Почти сигур-
но е, че и при самото 
започване на пребро-
яването ще започнат 
някакъв измислен скан-
дал в медиите и след 
това на база на него ще 
съобщят, че полиция и 
прокуратура започват 
следствие срещу няко-
го. Единствената цел 
ще бъде да сплашат 
и без това наплаше-
ните хора. Читатели-
те трябва да знаят, че 
нито едно от подобните 
следствия не е истин-
ско. Те са само за пред 
медиите и пред хора-
та. Така последния път 
скандал и следствие 
направиха, защото 
ОМО „Илинден”-ПИРИН 
бе разпространила лис-
товки с призив хората 
да се самоопределят 
без страх и каквито се 
чувстват. Така нарече-
ното следствие бе съ-
общено в пресата, но 
до ден-днешен от него 
няма нищо. Така е и с 
всички останали „раз-
следвания”.

По време на пребро-
яването се използват 
различни методи за за-
блуждаване на хората. 
През изминалите две 
преброявания практи-
куваха следното:

- Преброителите 
записваха преброява-
ните автоматично с 
българска народност, 
без да ги питат.

- Преброяваха стари 
хора, вземайки само 
данни от личните им 
карти и попълвайки 
според свое усмотре-
ние и преценка.

- Когато някой по-
желаеше да се запише 
като македонец, му се 
даваше неточна или 
непълна информация 
(например – „Няма та-
кава графа”, и незна-
ещият, че може да се 
запише какъвто иска 
в графата „Други”, се 
съгласява да го пишат 
българин или въобще 
да не го запишат, или 
пък му казваха: ”Гра-
фа “Македонец” няма, 
ако искаш „Други?” – 
разбирано често от 
преброяваните като 
предложение да ги за-
пишат не като маке-
донци, а като някоя 
друга народност и пр.)

- Ако човекът на-
стои да го пишат в 
графа „Други” като 
македонец, преброи-
телите започват да 
спорят и го убежда-
ват, че такава народ-
ност нямало, че не 
можело или не тряб-
вало, като стигаха в 
някои случаи до молби 
или заплахи. Понякога 
ударят дори на мол-
би: „Само не и македо-
нец, после ще трябва 
всичко да преписвам!” 
Което ни отвежда и 
до големия проблем, 
че преброяваните не 
само не попълваха лич-
но картоните, но не 
ги и подписваха даже, 
което отваряше въз-
можности за всякакви 
манипулации след пре-
брояването.

- Ако все пак са при-
нудени да запишат чо-
века като македонец, 
използват молив вмес-
то химикал с неизтри-
ваемо мастило.

- В някои малки насе-
лени места се върше-
ше административно 
записване от кмето-
вете, които съответ-
но и „самоопределяха” 
жителите (повечето 
възрастни хора) съ-
гласно официалната 
линия, т.е. без маке-

донци.
- Според твърдение 

на някои преброите-
ли, са им давани устни 
директиви да не за-
писват хората като 
македонци, а според 
други им са правени 
проблеми, ако в тех-
ните резултати има 
македонци.

- Вземаха се най-
строги мерки сред 
преброителите да 
няма хора с македон-
ско самосъзнание, за-
щото, видите ли, те 
щели да манипулират 
резултатите (или, 
иначе казано, щели да 
оставят хората, кои-
то искат да се пишат 
македонци)...

След като се извър-
ши преброяването, 
използва се чистата 
манипулация на данни-
те. Просто данните 
са неконтролируеми. 
Подписи няма нито от 
страна на преброите-
ля – нито на преброя-
вания. Хвърчащ лист, 
така да се каже. Срав-
нения на данни, полу-
чени от някои пребро-
ители на предишното 
преброяване, с офи-
циалните резултати 
показват сериозни 
разлики, като броят 
на македонците е на-
маляван в пъти.

Но все пак хората ви-
наги трябва да правят 
това, което е по сили-
те им. А тук има нещо, 
което може да направи 
всеки един от нас.

Какво може да напра-
ви всеки един македо-
нец?

1. При преброява-
нето да внимава и 
ако не бъде попитан 
за неговата народ-
ност, сам да попита 
и поиска да го запи-
шат. Регистрирани 
са много случаи, в 
които преброители-
те „пропускат” да 
попитат за народ-
ност и или я попъл-
ват на своя глава с 
българин, или я ос-
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тавят празна. Тъй 
като самоопределе-
нието народност е 
оставено добровол-
но, се получава все 
едно човекът е отка-
зал да каже от каква 
народност е.

2. Да внимават да 
не бъдат записани 
като нещо друго или 
пък преброителният 
картон да бъде по-
пълнен с изтриваеми 
материали като мо-
ливи.

3. Да не позволя-
ват на преброите-
ля да ги убеждава, 
че не трябва или не 
може да се запишат 
македонци.

4. Ако преброите-
лят откаже да ги 
запише като маке-
донци или направи 
каквито и да било 
други опити да ги 
заблуди, да му поис-
кат и запишат име-
то и номера от пре-
броителната карта 
и да съобщят това в 
централата на ОМО 
„Илинден”-ПИРИН.

5. Записването 
като македонец е 
възможно и закон-
но въпреки липсата 
на отделна графа. 
Графа „Македонец” 
няма, но има ПРАЗ-
НА графа „Други”, в 
която всеки, който 
желае, може да се 
запише като македо-
нец.

6. Под майчин език 
препоръчваме да се 
посочва македонски, 
защото властите из-
ползват случаите на 
посочен български 
майчин език, а ма-
кедонска народност, 
за да отричат тези 
случаи и да не ги 
броят. От друга стра-
на, майчин език не е 
езикът, който се го-
вори всеки ден или 
който се използва 
официално, а ези-
кът на майката, т.е. 

най-често местния 
диалект. Ние, ма-
кедонците, смятаме 
нашите диалекти за 
диалекти на маке-
донския език, ето 
защо правилно е да 
посочваме и маке-
донски като майчин 
език.

7. Да информи-
ра своите роднини, 
близки и приятели и 
да им обясни какво 
е положението и че 
няма от какво да се 
страхуват.

Македонците НЕ 
ТРЯБВА в никакъв слу-
чай:

- Да се плашат и 
да се самоопределят 
по-различно от това, 
което се чувстват.

- Да отказват да се 
самоопределят било 
от страх, било ми-
слейки, че по този 
начин протестират 
срещу липсата на 
графа „Македонец”. 
Това напълно ус-
тройва властите, за-
щото по този начин 
намаляват броя на 
македонците.

- Да се самоопре-
делят със несъщест-
вуващи народности, 
мислейки, че така 
ще изразят своя 
протест и ще осмеят 
преброяването. Това 
няма никакъв ефект, 
а пък властите из-
ползват след това 
подобни примери да 
твърдят, че и само-
определението ма-
кедонец е измисле-
но и нереално както 
тях.

Както виждаме, съв-
сем малко е необхо-
димо от всеки един от 
нас.

А на македонските 
организации и партии 
остава да привлекат 
вниманието на право-
защитните организа-
ции и международния 
фактор.

САМУИЛ РАТЕВСКИ
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Важно! Важно! Важно!
Дружеството на репресираните македонци в България припомня на всички репресирани през комунистическия период 
заради македонските си убеждения и съзнание, както и на техните потомци, че срокът за подаване на молби за ком-
пенсации и обезщетения е удължен до края на 2011 г. Молбите се внасят в областните управи, и пак там можете да 
научите и какви точно документи ви са необходими. Отварянето на тези досиета е от голямо значение за македонското 
малцинство в България. ДРМ

  В доклада си от 7.Х. 2010 го-
дина отбелязах също, че Евро-
пейският съд по човешките права 
констатира, че България е в на-
рушение на принципите на Евро-
пейската конвенция за правата на 
човека в частта й  за свободата 
на обединяване и сдружаване на 
македонското малцинство. Фактът, 
че изпълнението от страна на 
България на решенията, засягащи 
организацията ОМО  „Илинден”, 
е все още под наблюдението на 
Министерския съвет, ме обезпо-
кои, както и че в тази връзка 
в съда бяха депозирани нови 
молби. Още веднъж повтарям, че 
правото на обединяване и сдру-
жаване на това малцинство тряб-
ва да бъде напълно и ефективно 
защитено в съответствие със съ-

дебната практика на Европейския 
съд по човешките права.
   Накрая бих желал да припом-
ня, че ефективното защитаване  
от държавата на малцинствени-
те групи на нейна територия е 
необходимо условие за постига-
не и запазване на социалното й 
единство, международните мирни 
отношения и взаимодействието 
между страните, членки на Съвета 
на Европа. В този контекст сво-
бодата на етническо самоопреде-
ление е основен принцип, на кой-
то демократичните плуралистични 
общества трябва да се основа-

или езикови. Вярвам, че Ваше-
то правителство ще прилага този 
принцип еднакво за всички мал-
цинства, които имат принос за 
обогатяването и плурализма на 
българското общество.
  Очаквам с нетърпение Вашия 
отговор за продължаване на ди-
алога ни.
    Оставам искрено Ваш, 
              Томас Хамарберг 

2278 преброители и контрольори 
са ангажирани за преброяване на 
населението в Благоевградска об-
ласт, съобщи на пресконференция 
в областния център председателят 
на Националния статистически ин-
ститут /НСИ/ Мариана Коцева. В 
Пиринско заявления за участие в 
мащабното събитие са подали 3150 
души. Класацията с най-много пре-
броители води Благоевград - 551 
души, в Петрич - 370, в Сандански 
- 267 души. Кресна е градът с най-
малко преброители - 45 на брой.

Преброяването ще се проведе в 
периода 1-28 февруари, като пър-
вите 10 дни от НСИ дават възмож-
ност на населението да се преброи 
по интернет. Самите преброители 
ще тръгнат по домовете от 9 февру-
ари. Те задължително ще се легити-
мират със специална карта и иден-

КОНСТИТУЦИЯ НА 
Р БЪЛГАРИЯ

Чл. 1. (2) Цялата държавна власт про-
изтича от народа. ...
(3) Никоя част от народа, политическа 
партия или друга организация, държав-
на институция или отделна личност не 
може да си присвоява осъществяване-
то на народния суверенитет.
Чл. 5. (1) Конституцията е върховен 
закон и другите закони не могат да й 
противоречат.
(4) Международните договори, ра-
тифицирани по конституционен ред, 
обнародвани и влезли в сила за Репу-
блика България, са част от вътрешното 
право на страната. Те имат предимство 
пред тези норми на вътрешното зако-
нодателство, които им противоречат.
Чл. 6. (1) Всички хора се раждат сво-
бодни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред 
закона. Не се допускат никакви огра-
ничения на правата или привилегии, 
основани на раса, народност, етни-
ческа принадлежност, пол, произход, 
религия, образование, убеждения, по-
литическа принадлежност, лично и об-
ществено положение или имуществе-
но състояние.

МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ ЗА 
ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ 

ПРАВА
Приет и открит за подписване, рати-
фикация и присъединяване с резолюция 
2200 А (XXI) на Общото събрание на 
ООН от 16.12.1966 г. Влязъл в сила на 
23.03.1976 г. ратифициран с Указ № 
1199 от 23.07.1970 г. Обн. ДВ бр. 43 
от 28.05.1976 г.
Член 27
В държави, в които съществуват етни-
чески, религиозни или езикови мал-
цинства, лицата, принадлежащи към 
тези малцинства, не могат да бъдат 
лишавани от правото да имат съвмест-
но с другите членове на своята група 
собствен културен живот, да изповяд-
ват и практикуват собствената си рели-
гия или да си служат с родния си език.

РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА 
ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

МАЛЦИНСТВА
Член 3
1. Всяко лице, принадлежащо към 

национално малцинство, има правото 
на свободен избор дали да бъде тре-
тирано като такова или не, като нито 
от този избор, нито от упражняването 
на правата, свързани с този избор, не 
могат да произтекат каквито и да било 
неблагоприятни последици.

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 21
Недискриминация
1. Забранена е всяка форма на дис-

криминация, основана по-специално 
на пол, раса, цвят на кожата, етнически 
или социален произход, генетични ха-
рактеристики, език, религия или убеж-
дения, политически или други мнения, 
принадлежност към национално мал-
цинство, имотно състояние, рождение, 
увреждане, възраст или сексуална ори-
ентация.

2. В областта на прилагане на Дого-
ворите и без да се засягат техните осо-
бени разпоредби, се забранява всяка 
форма на дискриминация, основана на 
гражданството.

Член 22
Културно, религиозно и езиково 

многообразие
Съюзът зачита културното, религи-

озното и езиковото многообразие.

Н а ц и о н а л е н  с т а т и с т и ч е с к и  и н с т и т у т
И З  И Н С Т Р У К Ц И Я  З А  П О П Ъ Л В А Н Е  Н А  П Р Е Б Р О И Т Е Л Н А Т А  К А Р Т А

ПРЕБРОИТЕЛЯТ ПОПЪЛВА ВСИЧКИ ДАННИ С ХИМИКА Л ЯСНО И ЧЕТЛИВО -  с .  8
Въпрос  10

Преброяваните  лица  сами  определят  етническ ата  си  група .
Въпрос  11

Преброяваните  лица  сами  определят  майчиния  си  език .
Преброителят  отбелязва  дек ларираният  от  лицето  от говор .

ИНСТРУКЦИЯ
за  мерките и  сре дствата за  защита на  личните данни

събирани ,  обработвани ,  съхранявани  и  предоставяни  от  НСИ
чл.  6  (5 )  Право  на  достъп  до  данните  в  регистъра  имат :

1 .  Лицата ,  за  к оито  се  отнасят  данните  в  регистъра ,  по  тяхно  изрично  иск ане ;

МАРИАНА КОЦЕВА
 председател на Националния статистически институт

„НСИ нито има компетенциите, нито има задачата да се 
произнася какви етноси има. Важно е да гарантираме право-
то на всеки да се самоопредели.” (Мариана Коцева: Важно 
е да гарантираме правото на всеки да се самоопредели, 08 
септември 2010, Агенция “Фокус”) 

„Всеки има право да определи себе си, както реши” (БТВ)

„Населението ще отговаря на въпросите за етническа принад-
лежност, майчин език и вероизповедание  по желание. Факт е, 
че чрез тези въпроси всеки проявява принципа си на самооп-
ределение и е важно хората да отговорят.”, 
„Ако някой реши да се определи като ескимос и попълни това 
в анкетната си карта, но ние нямаме право да променяме при-
надлежността му. Целта ни обаче е да убедим гражданите, че 
преброяването на населението е изключително важно и че въз 
основа на достоверността на посочената информация се гради 
бъдещето им”
10 януари 2010 г. на Пресконференция в Благоевград,

ват и който 
трябва да 
се отнася 
до всич-
ки мал-
цинствени 
групи, било 
то нацио-
нални, ре-
л и г и о з н и 

ИЗ ПИСМОТО НА ТОМАС ХАМАРБЕРГ 
ДО БОЙКО БОРИСОВ  ОТ НОЕМВРИ 2010 Г.

ЗАКОНА Е НА 
НАША СТРАНА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В БЛАГОЕВГРАД 
ОТНОСНО ПРЕБРОЯВАНЕТО

НСИ препоръчва: Пребройте се по интернет
тификационен код. В тази връзка 
от НСИ апелират колкото се може 
повече хора да се преброят онлайн. 
Така няма да се наложи да пускат 
в дома си преброител. Ако в интер-
нет сме се преброили правилно, ще 
получим уникален 10-цифрен код, 
който ще трябва да предадем на 
преброителя.

Населението ще отговаря на въ-
просите за етническа принадлеж-
ност, майчин език и вероизповеда-
ние пожелание.

Гражданите на България, които 
живеят повече от една година в 
чужбина, ще се броят за населе-
ние в съответната страна, в която 
пребивават. Тези, които са извън 
пределите на страната по-малко от 
година, ще се броят за жители на 
България. Хората с двойно граж-
данство ще се броят за жители и на 

България, и на страната, в която е 
другото им гражданство.

Преброяването е задължително. 
В случай че някой откаже ще бъде 
глобен със 120 лв.

Първите резултати от преброя-
ването ще бъдат обявени в нача-
лото на месец април. Тогава ще 
стане ясно какви са параметрите 
на населението по места и каква е 
структурата по пол и възраст. През 
юли ще бъдат изнесени всички ре-
зултати. Благоевградска област е 
специфична. Тя успя да се съхрани 
демографски, да запази своето на-
селение. В тази връзка резултатите 
от преброяването тук ще предста-
вляват голям интерес, каза в за-
ключение шефката на НСИ Мариа-
на Коцева. 

                            (По печата)


