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1  Оливер Вархеји, Европскиот комесар за соседство и проширување најави 
дека Комисијата ќе ја презентира предлог-преговарачката рамка за Северна 
Македонија и Албанија во јуни 2020 година <https://www.euractiv.com/sec-
tion/enlargement/news/enlargement-package-postponed-until-autumn-negotia-
tion-framework-to-go-ahead-in-june/1468617/>, пристапено на 20 мај 2020.

2  Европска комисија, Соопштение на Комисијата до Европскиот парламент, 
Советот, Европскиот економски и социјален комитет и комитетот на 
регионите, Зајакнување на процесот на пристапување – кредибилна 
перспектива на ЕУ за Западен Балкан КОМ (2020) 57 финално.

Во овој краток документ за политика, ги анализираме 
условите кои ги постави бугарската влада во однос на 
подготовката на преговарачката рамка и организирањето 
прва меѓувладина конференција меѓу Европската Унија 
и Република Северна Македонија. Ние го разгледуваме 
можното влијание и опциите за надминување на овие 
предизвици во процесот на пристапување на Северна 
Македонија кон ЕУ, со фокус на претстојната преговарачка 
рамка на ЕУ1 во согласност со новата методологија за 
проширување.2
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Во март 2020 година, Советот на Европската Унија конечно усвои заклучок за 
отворање пристапни преговори со Република Северна Македонија, но без да 
утврди датум за првата меѓувладина конференција. Оваа одлука беше можна 
дури откако Грција ја отстрани блокадата на пристапниот процес, како резултат 
на Преспанскиот договор,3 потпишан од двете страни во 2018 година.4

Во согласност со овој договор, Република Македонија го смени уставното 
име во Република Северна Македонија, додека клучните постигнувања 
за македонската страна се однесуваат на признавањето на официјалниот 
јазик на земјата како „македонски“,5 термин кој, исто така, се користи и за 
државјанството. Преспанскиот договор е билатерален договор помеѓу двете 
земји, кој е потпишан и од страна на претставник на Обединетите нации како 
„сведок“.6 ЕУ и НАТО силно го поддржаа и го поздравија договорот како пример 
за „консолидaција на мирот и безбедноста во целиот регион”.7

Спротивно на очекуваното,8 Преспанскиот договор не ја отвори веднаш 
вратата за пристапни преговори со Северна Македонија.9 Тоа стана можно 
дури две години подоцна, откако беше уважено француското барање за нова, 
покомплексна методологија за пристапување.10

ПРЕДГОВОР

3  Целосен назив на Договорот: Конечна спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 
817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста 
на привремената спогодба од 1995 г. и за воспоставување стратешко партнерство меѓу страните.

4  Земјата беше примена во ООН под привремената референца „поранешна југословенска Република 
Македонија”, а ОН посредуваше во спорот сѐ до стапувањето на сила на Договорот од Преспа во 
2019 година. Привремената спогодба меѓу Грција и Република Македонија во 1995 година ја прекина 
меѓународната и економската блокада што Грција ѝ ја наметна на Република Македонија, откако 
земјата прогласи независност од поранешна Југославија. Грција не ја испочитува својата обврска од 
оваа Спогодба да не го блокира членството на Република Македонија во меѓународните организации, 
како што е потврдено со Пресудата на Меѓународниот суд на правдата (примена на Привремената 
спогодба од 13 септември 1995 година (поранешна југословенска Република Македонија против Грција) 
(Пресуда од 5 декември 2011 година, Извештаи на МСП 2011 година, стр. 644). Грчката блокада за 
членство во НАТО и ЕУ продолжи сѐ додека двете земји не го потпишаа Договорот од Преспа.

5  Чл 1., став 3. в) на Договорот од Преспа: „Официјалниот јазик на Втората страна ќе биде „македонски 
јазик“, како што е признаено на Третата конференција на ОН за стандардизација на географските имиња, 
одржана во Атина во 1977 г. и како што е опишано во член 7, став (3) и став (4) од оваа спогодба”.

6 Во согласност со резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност.
7  Заедничка изјава за медиуми на генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, и претседателот на 

Европскиот совет, Доналд Туск, за решението на „спорот за името“ <https://www.nato.int/cps/en/natohq/ 
news_155945.htm?selectedLocale=en>, пристапено на 24 април 2020 година.

8  Tоа се очекуваше, бидејќи Европската комисија предлагаше да се започнат преговори за пристапување со 
тогашната „поранешна југословенска Република Македонија“, секоја година од 2009 година.

9  Совет за општи работи, Проширување и процес на стабилизација и асоцијација - заклучоци на Советот 
10555/18 (26 јуни 2018 година) <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2018/06/26/>, пристапено 
на 3 мај 2020 година.

10  Совет за општи работи, Проширување и процес на стабилизација и асоцијација - заклучоци на Советот 
7002/20 (25 март 2020 година) <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf>, 
пристапено на 3 мај 2020 година.П
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Пред октомврискиот состанок на Советот на ЕУ во 2019 година, бугарската 
влада усвои Рамковна позиција,11 која беше потврдена со Декларација на 
бугарското Собрание.12 И покрај поддршката за отворање пристапни преговори, 
во позицијата се содржани нови услови за Република Северна Македонија, 
кои наводно произлегуваат од Догoворот за пријателство, добрососедство и 
соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија од 2017 година (во 
понатамошниот текст: Договор за пријателство МК-БГ).13 Рамковната позиција 
се состои од детални услови кои се однесуваат на пристапувањето во целина и 
посебно за првата и втората меѓувладина конференција, како и за поглавјата 35 
и 10. Потоа следеше Изјавата на бугарската влада како прилог на заклучоците 
на Советот, одржан во март 2020 г. (во понатамошниот текст: Изјава), која се 
фокусира на општите услови, условите за првата меѓувладина конференција и 
Поглавјето 35.

Во овој документ ги анализираме условите презентирани во Изјавата, која 
е прилог на заклучоците на Советот од март 2020 година.14 Таа претставува 
еднострана изјава на една земја-членка и не е документ којшто Советот го 
усвоил. Сепак, таа има реални импликации, бидејќи е потребен консензус на 
сите земји-членки за клучните прашања кои се однесуваат на проширувањето, 
така што Република Бугарија всушност може да стави вето на почетокот на 
првата меѓувладина конференција. Новата методологија за проширување, која 
неодамна ја одобри Советот на ЕУ, ги повикува сите страни да се „воздржат од 
злоупотреба на нерешените прашања во текот на процесот на пристапување во 
ЕУ”,15 но не ја отстранува можноста од вето.

Во прилог на овој документ е прикажан преглед на Договорот за пријателство 
МК-БГ и релевантните бугарски позиции од Рамковната позиција и Изјавата.

11  Совет на министри на Република Бугарија, Рамкова позиция относно разширяване на ЕС и процеса на 
стабилизиране и асоцииране: Република Северна Македония и Албания (9 октомври 2019) [Рамковна 
позиција во однос на проширувањето на ЕУ и процесот на стабилизација и асоцијација на Република 
Северна Македонија и Албанија] <https://www.gov.bg/bg/prestsentar/novini/ramkova-pozit- sia>, пристапено 
на 3 мај 2020 година.

12  Декларация на Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България във връзка с 
разширяването на Европейския съюз и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна 
Македония и Република Албания [Декларација на четириесет и четвртото Национално собрание на 
Република Бугарија во однос на проширувањето на ЕУ и процесот на стабилизација и асоцијација на 
Република Северна Македонија и Албанија] <https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4920>, пристапено 
на 3 мај 2020 година.

13  Закон за ратификација на Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република 
Македонија и Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија – меѓународни договори“ 
бр. 12/2018).

14  Овој анекс не е објавен на официјалната веб-страница на Советот.
15  Европска комисија, Известување на Комисијата до Европскиот парламент, Советот, Европскиот економски 

и социјален комитет и Kомитетот на регионите, Зајакнување на процесот на пристапување – кредибилна 
перспектива на ЕУ за Западен Балкан КОМ (2020) 57 финално 2. П
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Изјавата се состои од три дела: бугарската позиција дека процесот на пристапување 
за Северна Македонија во целост ќе биде условен од нивното толкување на 
Договорот за пријателство МК-БГ; барањата за вклучување во преговарачката 
рамка за Република Северна Македонија; како и барање кое се однесува на 
преговарачката рамка за Албанија. Подолу ги анализираме точките од Изјавата 
наспроти Договорот за пријателство МК-БГ, како и во однос на условите на ЕУ за 
пристапување и ги презентираме наодите од анализата.

1.  Голем дел од бугарските барања се однесуваат на член 8 (види прилог) и 
работата на Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за 
историски и образовни прашања, формирана во согласност со Договорот 
за пријателство МК-БГ (во понатамошниот текст: Комисијата) „со цел 
продлабочување на нивната заемна доверба” и за да придонесе за објективно 
толкување засновано на автентични докази од историски извори, како и 
научно толкување на историските настани.16

Ставовите на двете страни за конкретните постигнувања и суштината на 
работата на Комисијата, значително се разликуваат. Македонската страна 
ја смета работата за динамична, имајќи предвид дека се одржани девет 
состаноци од основањето на Комисијата во средината на 2018 година 
до ноември 2019 година.17 Бугарската Рамковна позиција, потврдена со 
Декларацијата од бугарското Собрание, беше објавена по оценката на 
бугарската страна дека многу малку е постигнато.18 Потоа, македонската 
страна побара пауза во работата на Комисијата, образложувајќи ја со 
претстојните избори во Северна Македонија.19

Така, преку политичките одлуки на Владата и на Собранието, Бугарија 
ја зацементира нејзината позиција за клучните историски прашања, 
настојувајќи набрзина ЕУ да го прифати нејзиното толкување на Договорот 
преку условување на пристапниот процес на Северна Македонија. Ова, 
всушност, ја компромитираше работата на Комисијата и ги дискредитираше 
принципите на Договорот за пријателство МК-БГ.

Се чини дека бугарската и македонската страна, во основа, различно го 
толкуваат терминот „споделена/заедничка историја”,20 кој се користи во 
Договорот за пријателство МК-БГ. Бугарската страна, преку едноставно 
додавање на одредницата „до 1944 година” во Изјавата и во Рамковната 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 
ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО, ЕДНОСТРАНО 
ТОЛКУВАЊЕ ИЛИ ПРИНУДА

16  Закон за ратификација на Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија 
и Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија - меѓународни договори” бр. 12/2018 година).

17  Интервју со министерот за надворешни работи на Република Северна Македонија, Никола Димитров, 
Телма „Топ тема“ (5 мај 2020 година) <https://telma.com.mk/78392-2/>, пристапено на 6 мај 2020 година

18  Теодора Павлова, ‘Проф. Ангел Димитров: Напрежението в работата на Съвместната мултидисциплинарна 
експертна комисия между България и Северна Македония не затихва’ [Проф. Ангел Димитров: Тензиите во 
работата на Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија меѓу Бугарија и Северна Македонија 
не се намалуваат] Новинска агенција Фокус (Софија, 29 ноември 2019 година) <http://m.focus-news.net/?ac- 
tion=news&id=2724634>, пристапено на 28 април 2020 година.

19  Интервју со Драги Ѓоргиев, „Македонско-бугарската комисија на пауза, по изборите ќе се бара решение 
за Гоце Делчев“ Алсат, „360 0“ (26 февруари 2020 година) <https://360stepeni.mk/makedonsko-bugarskata- 
komisija-na-pauza-po-izborite-ke-se-bara-reshenie-za-gotse-delchev/>, пристапено на 3 мај 2020 година.

20  Договорот е потпишан на македонски и на бугарски јазик, и го користи терминот „заедничка“ на македонски 
и „обща“ на бугарски јазик. Неофицијалниот превод на англиски јазик објавен од МНР на Република Северна 
Македонија е „споделена“.П
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позиција, која инаку ја нема во Договорот, се обидува да ги легитимира 
нејзините барања дека македонската нација била создадена во 1944 година 
и дека пред тоа Македонија и Бугарија имале „заедничка историја”.21 За 
македонската страна, ова (погрешнo) толкување на заедничката историја сѐ 
до 1944 година како „припадност кон бугарскиот народ” не е прифатливо, 
бидејќи „можеме да зборуваме за заедничка историја во одредени историски 
периоди”, но, исто така, и за „споделена или испреплетена историја”, но не 
само со Бугарија.22 Очигледно, работата на Комисијата ја обременуваат 
концепциски и методолошки разидувања.23

Комисијата досега не успеа да постигне договор за клучните личности и 
да одреди датуми за заедничко одбележување, што е една од одредбите 
на Договорот за пријателство МК-БГ, меѓу кои најспорно прашање е она 
за етничката припадност на клучните историски личности, како што е Гоце 
Делчев.24

Инсистирањето на бугарската страна за демаркирање на заедничката историја 
„сѐ до 1944 г.” е, исто така, значајно за да се разбере барањето за „заменa на 
информативните плочи и други ознаки, вклучувајќи ги и оние на историските 
и културните споменици”, што воопшто не се споменува во Договорот за 
пријателство МК-БГ. Бугарската рамковна позиција подетално го објаснува 
ова барање: „да се отстранат од плочите и натписите на спомениците, 
спомен-обележјата и зградите текстови кои отворено покажуваат омраза 
против Бугарија, како што се оние кои содржат квалификации како „бугарски 
фашистички окупатор”.25 Се чини дека со ова барање, Бугарија повеќе се обидува 
да ја исправи сопствената историја одошто да „придонесе кон објективно, 
научно толкување на историските настани” како што е наведено во Договорот. 
Според некои мислења, дискусијата, исто така, би можела да започне со 
„признавањето и дискутирањето на воените злосторства сторени од страна на 
бугарските окупаторски сили на македонска територија за време на Втората 
светска војна”, што „претставува многу позначајно прашање отколку тоа дали 
некој се нарекувал себеси Македонец или Бугарин во деветнаесеттиот век”.26

Предлогот на македонската страна на Комисијата за вклучување историчари 
кои не се дел ниту од бугарската ниту од македонската историографија, не 
бил прифатен од бугарска страна.27  

21   „Бугарија: Захариева повикува на продолжување на работата на заедничката комисија за историски прашања“, 
Агенција на независни балкански новини (13 мај 2020) <https://balkaneu.com/bulgaria-zaharieva-calls-for-the-re-
sumption-of-the-work-of-the-joint-committee-on-historical-issues/>, пристапено на 15 мај 2020 година.

22  Драги Ѓеоргиев и Петар Тодоров, „Македонско-бугарскиот спор не може да има „победник“, Deutsche 
Welle (Скопје, 25 април 2020 година) <https://tinyurl.com/ybp6wr2p>, пристапено на 3 мај 2020 година.

23  Повеќе за разликите во пристапот: Љубица Спасовска „Сите нации се модерни конструкти” Res Publica 
блог (Скопје, 8 август 2019 година) <https://respublica.edu.mk/blog/2019-08-01-10-48-19> и одговор на 
блогот: Наум Кајчев, „Дали сите нации се модерни конструкти“? Res Publica (Скопје, 23 август 2019 година) 
https://respublica.edu.mk/blog/2019-08-23-08-41-39, пристапено на 11 мај 2020 година.

24  Катерина Блажевска, „Ѓоргиев: Фактите за Гоце Делчев се исти, но различно е толкувањето” Deutsche 
Welle (Скопје, 19 jуни 2019) < https://tinyurl.com/y963cbnx> пристапено на 3 мај 2020 година.

25  Рамковна позиција I.1.
26  Љупчо Поповски, „Интервју со Улф Брунбауер, австриски историчар: барањата на Бугарија се смешни“, 

Независен весник (Скопје, 11 мај 2020 година) <https://nezavisen.mk/intervju-so-ulf-brunbauer-avstris-
ki-istorichar-baranjata-na-bugarija-se-smeshni/?fbclid=IwAR2owvF9VmlvlLk8ArXZ648lv03rc9ENkZ-eFYAaK-
GUH-O4mlGYDpPmEbiFo>, пристапено на 13 мај 2020 година.

27  „Заедничката работа на историчарите од Бугарија и Северна Македонија е далеку од посакуваните 
резултати“, интервју за БНГ со Ангел Димитров (Софија, 12 декември 2019 година) <https://www.bnr.bg/ 
en/post/101203641/joint-work-of-historians-from-bulgaria-and-north-macedonia-is-far-from-desired-results>, 
пристапено на 6 мај 2020 година. С
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9Пристапни преговори меѓу ЕУ и Северна Македонија: можните последици на бугарските услови

2.  Со Изјавата се бара Северна Македонија да не се повикува на „никакви 
историски и демографски основи за барање статус на малцинство за ниту 
една група на граѓани на територијата на Република Бугарија“ и да престане 
со „секаква поддршка на организациите коишто тврдат постоење на 
таканареченото „македонско малцинство“ во Република Бугарија, вклучително 
и во меѓународните организации како што се Советот на Европа и во 
мултилатералните формати и механизмите за набљудување”, повикувајќи се 
на членот 11 од Договорот за пријателство МК-БГ.

Ниту членот 11 од Договорот, ниту, пак, која и да е друга одредба од 
Договорот се однесува на „малцинства”. Затоа, пак, во Преамбулата се 
наведува дека Договорот се заснова на принципите на Повелбата на ООН, 
на документите на ОБСЕ, како и на „демократските принципи содржани во 
актите на Советот на Европа”. Правата на припадниците на малцинствата 
им припаѓаат на припадниците на малцинствата и се неоттуѓиви. Понатаму, 
овие права се една од вредностите на Унијата,28 при што дискриминацијата 
врз основа на етничко потекло е забранета.29 Државите имаат обврска за 
заштита на правата на малцинствата во сопствените земји.

На оваа тема, значајни се документите на Советот на Европа, во кои, меѓу 
другото, се констатира непризнавањето на македонското малцинство30, 31 и се 
нагласува фактот дека Бугарија продолжува да не ги извршува и одамнешните 
пресуди на Судот за организациите кои се залагаат за „признавање на 
македонското малцинство во Бугарија”.32 Притоа, евентуалното прифаќање 
на ова барање би значело дека на Бугарија, под превезот на демократизација 
и европеизација, ѝ се дозволува да го извезе кршењето на човековите права, 
што е веќе утврдено од страна на Европскиот суд за човекови права.

Ова барање имплицитно ги компромитира пристапните критериуми во 
кластерот „Темели“ за демократските институции и владеењето на правото, 
кои силно се потпираат на стандардите воспоставени од страна на Советот 
на Европа, телата кои потпаѓаат под негова надлежност и други меѓународни 
организации. Почитувањето на обврските од членството и од воспоставените 
стандарди е обврска, а не прашање на избор за државите-пристапнички во 
ЕУ, како ни за која и да е членка на овие организации. Покрај тоа, ниедна 
земја-договорничка на Европската конвенција за човекови права не може да 
се откаже од правото кое го има за меѓудржавен поднесок.33

28  Договор за Европската Унија, чл. 2..
29  Повелба за темелните права на Европската Унија, чл. 21.
30  Советодавен комитет на Рамковна Конвенција за заштита на националните малцинства, трето мислење 

за Бугарија, (30 јули 2014 година) стр. 5 и 9-10 <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Dis-
play- DCTMContent?documentId=090000168008c669>, пристапено на 2 мај 2020 година.

31  Парламентарно собрание на Советот на Европа, Резолуција 2296 (2019), постмониторинг дијалог со Бугарија 
<http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL- 1hSZWYvWD-
JILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yODA2MiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljc-GFjZS5uZX-
QvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI4MDYy>, пристапено на 
24 април 2020 година

32  Извештај на Комесарката за човекови права на Советот на Европа, Дуња Мијатовиќ, по нејзината посета на 
Бугарија од 25 до 29 ноември 2019 година (31 март 2020 година) 11 <https://rm.coe.int/report-on-the-vis-
it-to-bulgaria-from-25-to-29-november-2019-by-dunja-m/16809cde16>, пристапено на 2 мај 2020 година.

33  Eвропска конвенција за човекови права, член 33.С
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Мотивите на барањето повторно треба да се бараат во историјата и бугарското 
толкување дека „заедничката историја” завршува во 1944 година, од што 
произлегува дека не е вклучен историскиот период во кој македонското 
малцинство во Бугарија беше целосно признаено (1947-1958).

3.  Условот кој се однесува на реформата на разузнавачките и безбедносните 
служби: „разоткривање на соработниците во денешна Република Северна 
Македонија кои работеле за безбедносните и разузнавачките служби во 
поранешна Југославија”, како и барањето Северна Македонија да иницира 
„процес на рехабилитација на жртвите од југословенскиот комунистички 
режим, кои биле потиснати поради нивната бугарска самоопределба”, немаат 
основа во Договорот за пријателство МК-БГ. Останува нејасно, дали Бугарија 
очекува овие прашања да бидат разгледувани од страна на Комисијата како 
историски прашања или на друг начин. Тие се чинат излишни, и веројатно 
несоодветни, ако се има предвид дека рамката на пристапните услови на ЕУ 
за овие прашања е веќе воспоставена (и еволуира) врз основа на европскиот 
систем на човекови права, вклучувајќи ја и судската практика на Европскиот 
суд за човекови права, стандардите на Венецијанската комисија, итн., на 
коишто силно се потпира кластерот „Темели”.

4.  Во однос на преговарачката рамка, Бугарија бара спроведувањето на „договорите 
меѓу Република Северна Македонија и земјите-членки на ЕУ”, во овој случај 
Грција и Бугарија, да стане дел од преговарачкото Поглавје 35 „Други прашања”.

Бугарското барање Северна Македонија и ЕУ да го користат единствено целото 
име на земјата „Република Северна Македонија,” но не и кратката форма 
„Северна Македонија”, предвидена во Преспанскиот договор, бидејќи дел од 
географскиот регион Северна Македонија „потпаѓа во рамки на суверената 
територија на Република Бугарија”,34 нема основа во Договорот за пријателство 
МК-БГ и е спротивно на Преспанскиот договор. Натаму, тоа е спротивно и на 
решенијата кои следеа во ООН, каде што се регистрирани и целото и краткото 
име на земјата („Република Северна Македонија“ и „Северна Македонија“).35 

Покрај тоа, ова барање всушност не се однесува само на преговарачката рамка, 
туку на употребата на името на државата во ЕУ воопшто.

Бугарија инсистира „јазичната клаузула” која се употребува во билатералните 
договори меѓу Софија и Скопје, да се применува и во ЕУ – „официјалниот јазик 
на Република Северна Македонија”, вклучително и во идната преговарачка 
рамка, бидејќи Бугарија не го признава македонскиот јазик. Изјавата и 
Рамковната позиција излегуваат надвор од Договорот за пријателство 
МК-БГ, кој се повикува на „македонски јазик”, но додава, „во согласност со 
Уставот на Република Македонија” (истоветната фраза се употребува и за 
бугарскиот јазик). Ова е, исто така, спротивно на Преспанскиот договор, кој 
експлицитно говори за „македонски јазик“. Признавањето на македонскиот 

34  Изјава 7.
35  <https://unterm.un.org/unterm/Display/Record/UNHQ/NA/1c98d616-3b6a-4d15-a7cb-f88c7f988b83> 

пристапено на 24 април 2020 година. С
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јазик, како и на посебната македонска историја, култура и наследство на 
Северна Македонија, во Преспанскиот договор се толкуваат како клучните 
постигнувања за Македонците од решавањето на спорот околу името.36

Со бугарското барање, Преспанскиот договор да се спроведува „паралелно и 
со строго придржување кон Договорот за пријателство МК-БГ”, се воспоставува 
некаква хиерархија меѓу двата договори, со тоа што се дава приоритет на 
Договорот за пријателство МК-БГ, што нема основа во меѓународното право. 
Двата се билатерални договори помеѓу две суверени држави, со таа разлика 
што Договорот од Преспа е посведочен од страна на претставник на ООН, со 
него се става крај на спор во кој посредуваше ООН, а неговите резултати се 
констатирани во ООН.

Анализата на бугарските барања покажува дека тие значително отстапуваат од 
суштината на членовите во Договорот за пријателство МК-БГ или дека со нив 
се додаваат нови услови коишто немаат никаква основа во Договорот. Бугарија 
реши да ја искористи својата новостекната позиција како земја-членка на ЕУ 
за принуда и за наметнување на нејзиното сопствено толкување на Договорот 
како основа за поддржување на нејзините национални интереси, односно на 
актуелната перцепција на нејзините национални интереси.37 Таквото толкување и 
можна примена на принципот на добрососедство се спротивни на меѓународното 
право – Повелбата на ОН, која ги заснова пријателските односи помеѓу нациите 
врз принципите на еднакви права и на самоопределување38 и Декларацијата за 
принципите на меѓународното право за пријателски односи и соработка помеѓу 
земјите, во согласност со Повелбата на Обединетите нации,39 која ги определува 
принципите за добрососедство.40

Бугарија ги избрала само членовите на Договорот за пријателство МК-БГ, 
коишто се однесуваат на историјата и идентитетот како посебни услови коишто 
ги поставува за напредокот на Северна Македонија во пристапните преговори. 
Воопшто не се споменува ниту еден од членовите коишто се однесуваат на 
соработката меѓу двете земји во многу области содржани во Договорот 

36  Договор од Преспа, чл. 7.
37  Повеќе за прашањето на добрососедството како услов за пристапување во ЕУ: Елена Башеска, „Условот на 

добрососедство во проширувањето на ЕУ“ (2014) Современа Југоисточна Европа, 1 (1), 92 <https://puread- 
min.qub.ac.uk/ws/files/18636154/Basheska_The_Good_Neighbourliness_Condition_in_EU_Enlargement_0. 
pdf>, пристапено на 28 април 2020 година.

38  Повелба на Обединети нации, чл. 1.
39  Декларација за принципите на меѓународното право за пријателски односи и соработка помеѓу државите во 

согласност со Повелбата на Обединетите нации УНГА (усвоена на 24 октомври 1970 година, Резолуција 26/25 
на УНГА)(XXV)) <https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf>, пристапено на 28 април 2020 година.

40  (a) „(А) Принципот државите да се воздржат во своите меѓународни односи од закана или употреба на сила 
против територијалниот интегритет или политичката независност на друга држава, или на кој и да е друг 
начин кој не е во согласност со целите на Обединетите нации; (б) Принципот државите да не ги решаваат 
своите меѓународни спорови со мирољубиви средства на таков начин незагрзагрозат меѓународниот мир 
и безбедност и правда; (в) Должност да не интервенираат во прашања од домашна надлежност на која 
и да е друга држава, во согласност со Повелбата; (г) Должност на државите да соработуваат едни со 
други во согласност со Повелбата; (д) Принципот на еднакви права и самоопределување на народите; (ѓ) 
Принципот на суверена еднаквост на државите; (е) Принципот дека државите ќе ги исполнат обврските 
преземени од нив во добра волја и во согласност со Повелбата“.С
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(движење на добра, услуги и капитал, заеднички инвестирања, царина, туризам, 
транспортни поврзувања и други комуникациски врски, вклучително и во рамката 
на регионалните инфраструктурни проекти, култура, образование, здравствена 
заштита, социјална политика и спортови, заштита на авторски права и правата на 
интелектуална сопственост, правна и конзуларна област).

Поради сето тоа, почитувањето од бугарската страна на принципот Pacta sunt 
servanda „во добра волја” во согласност со Виенската конвенција за договорно 
право,41 станува многу проблематично.

Бугарија се промовираше себеси како силен застапник за пристапувањето во ЕУ 
на Северна Македонија преку поддршката на политичките одлуки за отворање 
на преговорите. Сепак, доколку Бугарија инсистира на условите коишто се 
поставени за првата и втората меѓувладина конференција, последицата ќе биде 
блокирање на почетокот на суштинските преговори. Во пристапните преговори 
досега, на првата меѓувладина конференција, се претставуваше преговарачката 
рамка, додека втората меѓувладина конференција беше суштинскиот почеток 
на преговорите и отворање на поглавјата.42

41  Обединети нации, Виенска конвенција за договорно право (23 мај 1969), Збирка договори на ОН, 
1155,/331<https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a10.html>, пристапено на 2 мај 2020.

42  Совет на ЕУ, втор состанок на Пристапната конференција со Црна Гора на министерско ниво - Почеток на 
суштински преговори, Соопштение за медиуми, Брисел (18 декември 2012 година), <http://data.consilium. 
europa.eu/doc/document/ST-17885-2012-INIT/en/pdf> и втор состанок на Пристапната конференција со 
Црна Гора на министерско ниво - отворени првите две поглавја, Брисел (14 декември 2015 година) <https:// 
www.consilium.europa.eu/media/21901/press-release-accession-conference-with-serbia.pdf>, пристапено на 
7 мај 2020 година. С
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ПОСЛЕДИЦИ И ОПЦИИ 
ЗА ПРЕГОВАРАЧКАТА РАМКА

Начинот на справување со новите предизвици предизвикани од бугарските ставови, 
ќе има бројни последици, коишто може да се набљудуваат на различни нивоа за 
пристапниот процес на Северна Македонија, за регионот, за проширувањето на ЕУ 
и за надворешните политики. Во овој дел ги разгледуваме можните последици и 
опции за преговарачката рамка, како првиот следен чекор, со којшто се воспоставува 
рамката на условеноста за целиот процес на пристапување. При aнализата е 
земена предвид новата методологија за проширувањето, бидејќи преговарачките 
рамки за Северна Македонија и Албанија се нејзиниот прв вистински тест, особено 
за клучниот нејзин принцип: принципот на кредибилитет.

За да може процесот на пристапување да го врати кредибилитетот кај обете страни и да го 
искористи целиот свој потенцијал, тој мора да се заснова на цврсто уверување, меѓусебна 
доверба и јасни заложби од обете страни.

Ова значи дека лидерите на Западен Балкан мора поверодостојно да ја исполнат 
својата заложба за спроведување на неопходните фундаментални реформи, без оглед 
дали се однесуваат на владеење на правото, борба против корупцијата, економијата 
или обезбедување правилно функционирање на демократските институции и јавната 
администрација, како и усогласување на надворешната политика. Земјите-членки 
и граѓаните на ЕУ, оправдано се загрижени и треба повторно да се уверуваат во 
недвосмислената политичка волја на земјите, што ќе се докаже со структурни и конкретни 
реформи. Исто така, лидерите на Западниот Балкан мора да покажат дополнителни 
напори за зајакнување на регионалната соработка и добрососедските односи за да донесат 
стабилност и просперитет на своите граѓани, а истовремено да ја уверат ЕУ дека регионот 
успешно се справува со наследството од своето минато.

Ова, исто така, значи дека Европската Унија е посветена на својата непоколеблива 
заложба за процес заснован на заслуги. Кога земјите партнери ги исполнуваат 
објективните критериуми и утврдените објективни услови, земјите членки ќе се договорат 
за преминување кон следната фаза на процесот. Сите страни мора да се воздржат од 
злоупотреба на нерешените прашања во текот на процесот на пристапување во ЕУ. Во 
истата насока, земјите членки и институциите мора да бидат едногласни во регионот, 
испраќајќи јасни сигнали за поддршка и поттикнување и да зборуваат јасно и искрено за 
недостатоците кога ќе се појават.

НОВА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ, СТР. 2
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1.  Бугарската позиција за македонскиот јазик и македонскиот идентитет, која е 
директно спротивна на Договорот од Преспа и на решенијата во Обединетите 
нации, ќе го направи нелегитимен Преспанскиот договор. Покрај тоа, прифаќањето 
на бугарското толкување на Договорот за пријателство МК-БГ, коешто значително 
се разликува од неговата суштинска содржина, ќе има последица нелегитимност 
и на самиот Договор, како билатерален договор, базиран на меѓународните норми 
за добрососедство.

Спроведувањето на Преспанскиот договор и спроведувањето на бугарското 
толкување на Договорот за пријателство МК-БГ, не можат да бидат заедно 
вклучени во преговарачката рамка, бидејќи се контрадикторни.

Суштински е важно да се избегнат какви и да се контрадикции на преговарачката 
рамка со правото на ЕУ, бидејќи „Унијата ја почитува еднаквоста на земјите-членки 
пред договорите, како и нивните национални идентитети, својствени на нивните 
темелни структури, политички и уставни, вклучително и регионалната и локалната 
самоуправа.”43 Додека процесот на пристапување, бездруго, треба да биде процес 
кој ги менува нациите, тој досега не бил и не треба да се перципира како процес 
на промена на националниот идентитет.

Се очекува преговарачката рамка да ги заштити постигнувањата на Договорот од 
Преспа и да не го стави под знак прашалник затворениот процес на посредување во 
ОН. Прашањата поврзани со македонскиот идентитет, јазикот и името на земјата, не 
треба повторно да се покренуваат. Преговарачката рамка треба изречно да реферира на 
македонскиот јазик и да го користи краткото име на земјата: Северна Македонија, како 
во случајот со Србија и со Црна Гора.

2.  Добрососедските односи како услов според кој ќе се мери напредокот во 
целиот процес на пристапување, не е новина и тој е вклучен во преговарачките 
рамки со Хрватска, Црна Гора и со Србија44 како еден од критериумите на 
процесот на стабилизација и асоцијација. Бугарското барање не се однесува 
само на конкретното упатување на спроведувањето на Договорот од Преспа 
и Договорот за пријателство МК-БГ во самиот текст на документот, туку тие 
да бидат содржани во преговарачкото Поглавје 35 „Други прашања”. Ова 
би можело единствено да се спореди со преговарачката рамка со Србија, 
во која „прашањето на нормализација на односите со Косово” е предмет на 
разгледување во Поглавјето 35 „Други прашања”.45

43  Договор за Европската Унија, чл. 4. ст. 2.
44  Совет на ЕУ, Конференција за пристапување во Европската унија на Црна Гора, општа позиција на ЕУ АД 23/12 

(Рамка за преговори) (2012) <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/AD-23-2012-INIT/en/ pdf>; Совет 
на ЕУ, Конференција за пристапување во Европската унија - Србија, Општа позиција на ЕУ АД 1/14 (2014) 
(Рамка за преговори) <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=-false&f=AD%20
1%202014%20INIT>, пристапено на 7 мај 2020 година.

45  Совет на ЕУ, Преговарачка рамка – Србија 19. П
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Сепак, Поглавјето 35 во случајот на пристапниот процес на Србија не содржи 
историски прашања меѓу Србија и Косово, туку прашања од секојдневниот 
живот, како што се енергијата и телекомуникациите, царината, слободата на 
движење, универзитетските дипломи и мноштво други прашања, кои имаат 
импликации и врз функционирањето на косовските институции.46 Поради 
тоа, едноставниот пристап на препишување нема да функционира.

Покрај тоа, Србија и Косово не се земји-членки на ЕУ и притоа имаат еднаков 
статус. Во случајот на Северна Македонија, соседните земји-членки, Грција 
и Бугарија, се засегнати страни, кои како земји-членки на ЕУ, ќе бидат во 
позиција да го определуваат, толкуваат и да го оценуваат спроведувањето на 
условите, што ги става во позиција на многу привилегирани страни.

Преку вклучувањето на спроведувањето на Договорот за пријателство МК-БГ 
под Поглавјето 35 „Други прашања”, со очекуваниот постојан притисок на 
Бугарија на маса да се стават историските прашања, контекстот на пристапниот 
процес значајно ќе се наруши. Како резултат, наместо „aгенда насочена кон 
иднината”, којашто се истакнува во Методологијата,47 ќе се наметне „агенда 
насочена наназад”, која ќе биде обременета со историски прашања.

Преспанскиот договор, од друга страна, пак, јасно ја поврзува динамиката на 
спроведувањето на дел од обврските на Северна Македонија со отворањето 
на преговарачките поглавја. Сепак, дури и во овој случај не постои потреба 
за вклучување на овие прашања под Поглавјето 35 „Други прашања”, бидејќи 
обврските од Договорот од Преспа јасно се однесуваат на други поглавја.48 

Непотребното дуплирање на поставувањето и следењето на условите во 
различни поглавја, ќе создаде нејаснотии, па дури и контрадикторности 
коишто ќе ја стават под знак прашалник предвидливоста и мериторноста на 
процесот за кои се залага Методологијата.

Нагласокот само на билатералните договори со земјите-членки на ЕУ во 
преговарачката рамка, ќе има негативно влијание врз билатералните односи и 
регионалната соработка во рамки на Западниот Балкан и ќе постави негативен 
пример за засегнатите страни.

Неизбежно е да се даде признание на двата договора: Договорот од Преспа и Договорот за 
пријателство МК-БГ, на секој од нив поединечно, во целост и во однос на фактичките обврски. 
Тие треба да се нагласуваат во позитивна перспектива насочена кон иднината, притоа 
акцентирајќи го и принципот на кредибилитет на новата методологија за проширувањето и 
повикувајќи се на меѓународното право и принципите на добрососедство.

Сепак, не постои никаква потреба за вклучување на спроведувањето на кој било од двата 
билатерални договори во рамки на Поглавјето 35:“Други прашања”

Подеднакво е важно да не се запостават билатералните односи со земјите од регионот коишто 
не се членки на ЕУ.

46  Конференција на Советот на ЕУ за пристапување во ЕУ - Србија, Заедничка позиција на Европската Унија, 
Поглавје 35: други прашања, точка 1: нормализација на односите меѓу Србија и Косово (2015) <http://data.
consilium.europa.eu/doc/document/AD-12-2015-INIT/en/pdf>, пристапено на 7 мај 2020 година.

47 Известување 2.
48  Договорот од Преспа, член 1, 10 б) ја обврзува Северна Македонија да започне да ги издава сите внатрешни 

документи и материјали со новото име на земјата со отворањето на секое преговарачко поглавје на ЕУ во 
релевантното поле и да го финализира процесот во рок од пет години од отворањето.П
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3.  Преовладувањето на билатерално наметнатите услови, коишто не се поврзани 
со правото и со меѓународните стандарди, сигурно ќе го загрози принципот на 
кредибилитет на новата Методологија, како и принципот на предвидливост, 
позитивната и негативната условеност.

г)  Предвидливост, позитивна и негативна условеност 

Постојат силни заложби од земјите-членки, како и од земјите од Западен Балкан за 
попредвидлив процес, што ќе обезбеди поголема јасност за тоа што очекува Унијата 
од земјите кои се во различни фази на процесот на проширување, како и кои се позитивните 
и негативните последици од напредокот или неговото изостанување.

Комисијата ќе го искористи пакетот за проширување за да ја провери усогласеноста 
на кандидатите со acquis и да обезбеди појасни насоки за специфичните реформски 
приоритети и критериуми за усогласување, како и за очекувањата за следните чекори 
во процесот. Посилното политичко водство и рефокусираните меѓувладини конференции 
(МВК) ќе ја зголемат предвидливоста, со појасно планирање за следната година. Според 
тоа, политичките актери во земјите ќе имаат појасен показател за тоа што мора да 
се стори за да се оди напред. Ова ќе вклучува индикација за тоа кои кластери/поглавја би 
можеле да се отворат или затворат и, каде што е соодветно, кои услови сè уште треба да 
бидат исполнети за ова да се случи.

Основниот елемент на процесот на пристапување заснован на заслуги е неговата 
условеност. Сепак, за да се постигне тоа, условите мора да бидат јасни уште од 
самиот почеток. Важно е земјите-кандидати да ги знаат одредниците според кои ќе 
се мери нивната успешност и земјите-членки да стават јасно до знаење што точно 
се бара од кандидатите. Комисијата подобро ќе ги дефинира поставените услови за 
кандидатите за напредок, особено преку своите годишни извештаи. Овие услови мора 
да бидат објективни, прецизни, детални, строги и проверливи. Комисијата, исто така, 
ќе користи индикатори од трети страни, доколку е тоа соодветно, за да им обезбеди на 
земјите-членки најширока можна основа за нивните одлуки.

НОВА МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРОШИРУВАЊЕТО СТР. 5

Не треба да се потцени потенцијалот на бугарското толкување на Договорот 
за пријателство МК-БГ да ги дискредитира пристапните критериуми во 
кластерот „Темели”, особено во однос на функционирањето на демократските 
институции и Поглавјето 23 „Правосудство и темелни права“.

Кумулативниот ефект на продолженото и континуираното преовладување на 
билатерално наметнатите услови може да ги ослаби, не само политичката 
заложба туку и капацитетот за реформски процеси во Северна Македонија.
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Секако дека ќе биде многу тешко да се обезбеди „поголема јасност” и „јасни 
насоки” во однос на реформите, доколку преговорите вклучат толкување на 
историјата. Тешко е да се замислат институциите на ЕУ да бидат во позиција 
да судат за историски прашања или едноставно да напишат дел од историјата 
на Европа, особено со тенденцијата на новата Методологија „да се направи 
процесот пополитички” и да се обезбеди поважна улога на земјите-членки.49

Со цел да се поттикне процесот на дијалог поврзан со историските прашања, 
на ЕУ ѝ стојат на располагање повеќе можности да го поддржи дијалогот, 
научната размена, вклучувајќи и историчари коишто не се од земјите, страни 
на Договорот.

Конечно, во согласност со намерата да се создаде „агенда насочена кон иднината”, 
и имајќи предвид дека економските критериуми се дел од кластерот „Темели”, 
вниманието може и треба да се сврти кон другите многу значајни аспекти на 
Договорот, за кои има потреба и од значајна политичка и финансиска поддршка 
(како инфраструктура, на пример, Коридорот 8).

Преговарачката рамка треба конзистентно да даде приоритет на критериумите базирани 
на заслуги, особено оние под кластерот „Темели” и да избегнува контрадикторности што 
може да ги загрозат, а произлегуваат од билатералните прашања.

Документот може, исто така, да се повика на потребата од конструктивен дијалог, заемно 
почитување и доверба, особено при решавањето на отворените прашања меѓу државите.

ЕУ треба паралелно да ги испита можностите за „мека” поддршка на овие цели, вклучувајќи и 
научни проекти, како и проекти коишто поддржуваат дијалог на сите нивоа од билатералната 
соработка.

Особено корисна би била поддршката за заедничките проекти на соседните земји-членки 
со Северна Македонија, во полињата коишто го поддржуваат економскиот развој.

49 Известување 3.П
О

С
Л

ЕД
И

Ц
И

 И
 О

П
Ц

И
И

 З
А

 
П

РЕ
ГО

В
А

РА
Ч

К
А

ТА
 Р

А
М

К
А



18 Пристапни преговори меѓу ЕУ и Северна Македонија: можните последици на бугарските услови

4.  Евентуалниот притисок на ЕУ врз македонската страна за „брз компромис” 
нема да доведе до резултати, бидејќи просторот за понатамошни отстапки 
кои се однесуваат на националниот идентитет е значително намален, 
всушност тој не постои, и покрај тоа што во прашање е членството во ЕУ.

Претседателот на Северна Македонија, Стево Пендаровски, неодамна 
изјави дека: „доколку цената која треба да ја платиме е да кажеме дека 
не сме Македонци и јазикот кој го зборуваме не е македонски, тогаш не 
ни треба ЕУ”,50 со што јасно ја определи македонската позиција по ова 
прашање. Ќе биде погрешно да се претпостави дека властите во Северна 
Македонија набрзина ќе се согласат со ултиматумите кои доаѓаат од 
Софија заради членството во ЕУ или заради забрзувањето на пристапниот 
процес. Дополнително, расположението кај граѓаните нема да им дозволи 
премногу простор за маневрирање. Истражувањата покажуваат дека 
тешкиот компромис на прашањето околу името со Грција единствено беше 
возможен и прифатлив за одредена критична маса на граѓани на Северна 
Македонија, под услов македонската етничка припадност и македонскиот 
јазик да не се доведат под знак прашалник.51 Понатаму, токму најспорните 
историски периоди од тековните дискусии со Бугарија граѓаните ги сметаат 
за најзначајни за дефинирањето на македонскиот национален идентитет.52

Зголемениот притисок врз македонската страна да го прифати бугарското 
толкување на Договорот ќе биде контрапродуктивен, бидејќи тој ќе ги нагласи 
поделбите на македонската политичка сцена и ќе го искриви јавниот дискурс 
на претстојните избори,53 преку поттикнување националистички тонови. 
Македонските проевропски субјекти можат да влијаат на јавната дебата, 
само доколку институциите на ЕУ цврсто стојат зад европските вредности 
и норми.

50  Интервју со претседателот Стево Пендаровски, АЛСАТ, „360 0“ (1 мај 2020 година) <https://360stepeni.mk/ 
video-360-stepeni-sezona-6-emisija-61-intervju-so-pretsedatelot-stevo-pendarovski/>

51  Институт за европска политика, „Граѓаните прашуваат: како и зошто во ЕУ? Дебатна анкета® за 
придобивките и предизвиците од евентуалното членство на Македонија во ЕУ (2018 година) 4 <https://
epi.org.mk/docs/Rezime_debatna%20anketa_MK.pdf>, пристапено на 7 мај 2020 година.

52  Според студијата на ИОХН-С од 2013 година „Во однос на историските периоди кои го дефинираат 
македонскиот идентитет, испитаниците ги потенцираа како најзначајни следниве периоди: комитскиот, 
просветителскиот и оној на партизаните. Учесниците во фокус групите искажаа индиферентност или 
чувство на отпор кон античкиот период. Чувството на индиферентност беше присутно дури и кај оние кои 
немаат ништо против или сосема ја поддржуваат статуата на Александар Велики на плоштадот во Скопје.“
(извор: Катерина Колозова и др. „Проектот ‘Скопје 2014’ и неговите ефекти врз перцепцијата na граѓаните 
на Скопје за македонскиот идентитет “, Институт за општествени и хуманистички науки - Скопје (2013 
г.) 8.  <http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/05/1.-Sk2014-MK.pdf> пристапено на 28 април 
2020 година.

53  Изборите беа закажани за 12 април 2020 година по оставката на Владата по добиеното „не” од страна 
на ЕУ, во однос на македонското пристапување во октомври 2019 година. Тие беа одложени поради 
пандемијата предизвикана од заболувањето од вирусот Корона (КОВИД-19) и не се сé уште закажани. П
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Покрај тоа, таквиот зголемен притисок всушност би претставувал казна за 
самоиницијативноста на Владата да ги разреши отворените прашања со 
Грција и Бугарија, што повторно ќе испрати погрешна порака кон целиот 
регион.

Како резултат на тоа, единствен резултат на притисокот ќе бидe одложување 
на пристапниот процес за Северна Македонија. Цената на одложувањето 
може да не се перципира како висока за ЕУ, ако се има предвид дека 
проширувањето сега за неа не е приоритет, барем не за сите земји-членки. 
Во секој случај, не само што ќе се доведе во прашање пристапниот процес за 
Северна Македонија туку ќе се доведе во прашање и надворешната политика 
на ЕУ кон регионот. Без разлика дали во рамки на процесот на проширување 
или надвор од него, билатералните спорови постојат и со погрешен пристап ќе 
се зголемуваат, што ќе има натамошни негативни последици за стабилноста 
на регионот, кој останува во Европа.

Иако преговарачката рамка претставува документ на ЕУ и Северна Македонија нема 
свој глас во нејзиното усвојување, можното влијание на притисокот врз Северна 
Македонија да го прифати бугарското толкување на Договорот за пријателство МК-БГ, 
ќе биде контрапродуктивно за стабилноста на земјата и на регионот, поради што ќе 
биде и против интересите на ЕУ.
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ПРИЛОГ

Преглед на одредбите на Договорот за пријателство МК-БГ, 
бугарската Рамковна позиција и Изјавата во однос на 
пристапувањето на Република Северна Македонија во ЕУ

Ги анализиравме ставовите од Рамковната позиција за проширувањето на ЕУ 
и процесот на стабилизација и асоцијација: Република Северна Македонија и 
Албанија54 и Изјавата од страна на Република Бугарија во однос на усвојувањето 
на Одлуките на Советот за проширувањето и процесот на стабилизација и 
асоцијација,55 и ги споредивме со одредбите од Договорот за пријателство, 
добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија.

Ги подредивме ставовите од Рамковната позиција и Изјавата под соодветните 
членови на Договорот.56 Оние позиции што не може да се поврзат со ниту еден 
од членовите на Договорот се претставени на крајот на документот. Воведните 
делови на Рамковната позиција и Изјавата, вклучувајќи ги и општите изјави 
за примената на условеноста, не се вклучени во табелите. Прикажани се 
експлицитните услови поставени за одредени фази на пристапниот процес, 
првата или втората меѓувладина конференција (МВК), рамката за преговори 
(ПР) или подоцнежна фаза на преговори.

54  Министерски совет на Република Бугарија, Рамкова позиция относно разширяване на ЕС и процеса на 
стабилизиране и асоцииране: Република Северна Македония и Албания (9 октомври 2019) [Рамковна 
позиција во однос на проширувањето на ЕУ и процесот на стабилизација и асоцијација на Република 
Северна Македонија и Албанија] <https://www.gov.bg/bg/prestsentar/novini/ramkova-pozitsia>, пристапено 
на 3 мaј 2020 година.

55  Прилог кон заклучоците на Советот за општи работи, Проширување и стабилизација и асоцијација – 
заклучоци на Советот 7002/20 (25 март 2020 година) (необјавен).

56  Текстот на Договорот за пријателство МК-БГ на македонски јазик, во оригинално објавената форма, е 
целосно преземен од веб-страницата на Министерството за надворешни работи на Република Северна 
Македонија https://www.mfa.gov.mk/document/1712. Преводот на Рамковната позиција од бугарски јазик и 
на Изјавата од англиски јазик се наши. П
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Договор за пријателство, добрососедство и соработка меѓу 
Република Македонија и Република Бугарија

Република Македонија и Република Бугарија (нарекувани во понатамошниот 
текст заеднички “Договорни страни”),

Поаѓајќи од заедничкиот стремеж за понатамошен развој на добро-
соседството, пријателството и соработката меѓу двете држави,

Длабоко убедени во потребата од развој на соработката врз основа на 
меѓусебното почитување, доверба, разбирање, добрососедство и заемно 
почитување на интересите на нивните држави,

Верувајќи дека сеопфатниот развој и продлабочување на пријателските 
добрососедски односи меѓу нив одговара на интересите на народите на 
Република Македонија и Република Бугарија,

Убедени во неопходноста од зајакнување на безбедноста и мирот, 
соработката и довербата во Југоисточна Европа,

Поздравувајќи го стремежот на Република Македонија за интеграција во 
европските и евроатлантските структури,

Верувајќи дека конструктивниот дијалог за сите аспекти на билатералните 
односи, како и за регионални и меѓународни прашања ќе придонесе за 
понатамошен развој на врските меѓу двете држави на рамноправна основа,

Потврдувајќи го фундаменталното значење на Заедничката декларација од 
22 февруари 1999 г. во односите меѓу двете држави,

Имајќи ја предвид заедничката историја, која ги поврзува двете држави и 
нивните народи,

Почитувајќи ги принципите на Повелбата на Обединетите нации и 
документите на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, како 
и демократските принципи содржани во актите на Советот на Европа,
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Се договорија за следново:

Член 1
Двете Договорни страни ќе развиваат сестрани односи помеѓу себе во 
согласност со основните принципи на меѓународното право и добро-
соседството.-------------------------------------------------------------------------

Член 2
1.  Двете Договорни страни ќе соработуваат во рамките на Обединетите 

нации, Организацијата за безбедност и соработка во Европа, Советот на 
Европа и други меѓународни организации и форуми.

2.  Двете Договорни страни ќе ја развиваат соработката помеѓу себе во 
областа на европската и евроатлантската интеграција, насочена кон 
успешна подготовка на Република Македонија за нејзиното пристапување 
кон Европската Унија и НАТО. Бугарската страна ќе го сподели своето 
искуство со цел да и помогне на Република Македонија да ги исполни 
неопходните критериуми за членство во Европската Унија и ќе ја поддржи 
Република Македонија за добивање на покана за членство во НАТО 
согласно соодветните одлуки од средбите на врвот на НАТО.-----------

Член 3
Двете Договорни страни ќе помагаат за развој на соработката меѓу 
државите од Југоисточна Европа, за зајакнување на разбирањето, мирот 
и стабилноста во регионот и при реализацијата на регионални проекти, 
како дел од процесот за создавање на единствена Европа..----------

Член 4
1.  Двете Договорни страни ќе одржуваат контакти и ќе остваруваат средби 

меѓу претставници на органите на државната власт на различни нивоа за 
развој на пријателските односи и соработката.

2.  Двете Договорни страни ќе помагаат за одржување на контактите меѓу 
локалните власти и граѓаните на двете Договорни страни.--------------------
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Член 5
Имајќи ја предвид нивната географска блискост, двете Договорни страни ќе се 
стремат да создаваат неопходни правни, економски, финансиски и трговски 
услови за обезбедување на најшироко можно движење на стоки, услуги и 
капитал. Тие ќе ги поттикнуваат заедничките инвестиции и ќе обезбедат 
нивна заштита.----------------------------------------------------------------------------

Член 6
Двете Договорни страни ќе го поддржуваат зголемувањето на туристичката 
размена, како и развојот на соодветни форми на соработка во областа на 
туризмот.--------------------------------------------------------------------------

Член 7
1.  Двете Договорни страни ќе ги прошируваат и усовршуваат транспортните 

врски и комуникациите меѓу нив, вклучително во рамките на регионалните 
инфраструктурни проекти.

2.  Двете Договорни страни ќе се стремат кон олеснување на царинските 
и граничните формалности за патниците и стоките, кои се движат меѓу 
нив.----------------------------------------------------------------------------------

Член 8
1.  Двете Договорни страни ќе ја поттикнуваат активната и непречена 

соработка во областа на културата, образованието, здравството, 
социјалната грижа и спортот.

2.  Во рок најдоцна до три месеци од влегувањето во сила на овој договор, 
со цел продлабочување на заемната доверба, двете Договорни 
страни ќе формираат Заедничка мултидисциплинарна експертска 
комисија за историски и образовни прашања, на паритетна основа, за 
да придонесе за објективно и засновано на автентични и на докази 
засновани историски извори, научно толкување на историските 
настани. Комисијата ќе поднесува едногодишен извештај за својата 
работа пред владите на Договорните страни.

3.  Двете Договорни страни ќе организираат со заемна согласност 
заеднички чествувања на заеднички историски настани и личности, 
насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на 
европските вредности.-------------------------------------------------------П
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Постигнување конкретни резултати во работата на Комисијата, 
верификувани од страна на Заедничката меѓувладина комисија, во однос 
на периодот на нашата заедничка историја до 1944 година, вклучително 
и постигнување договор за Гоце Делчев, ВМОРО-ВМРО и Илинденското-
Преображденското востание.
Заменa на информативните плочи и други ознаки, вклучително и оние на 
историските и културните споменици за примена на текстовите кои се веќе 
договорени.
Преземање систематски мерки за да од плочите и натписите на 
спомениците, спомен-обележјата и од зградите, се отстранат текстови кои 
отворено покажуваат омраза против Бугарија, како што се оние кои содржат 
квалификации како „бугарски фашистички окупатор”.
Постигнување договор за одредени датуми за заедничко одбележување 
настани и личности за кои веќе е постигната согласност.

Активно ангажирање од страна на Република Северна 
Македонија за постигнување дефинитивен договор 
за целиот спектар од работата на Заедничката 
мултидисциплинарна експертска комисија за историски 
и образовни прашања формирана во согласност со 
Договорот, вклучително и постигнувањето договор 
за клучните личности и настани од нашата заедничка 
историја со Република Северна Македонија до 
1944 година, за одредени датуми за заедничко 
одбележување на тие настани и личности за коишто е 
постигнат договор, како и замена на информативните 
плочи и други ознаки, вклучително и оние на историски 
и културни споменици во согласност со договорените 
текстови.

1-ва 
МВК

При прославување настани и личности за кои има договор, политичките 
личности, претставниците на државните институции во Република 
Северна Македонија, како и тие на државно финансираните медиуми, 
треба да ги засноваат нивните официјални изјави и коментари на 
договорените текстови од страна на Комисијата.

Воздржување на политички личности и претставници на 
државните институции на Република Северна Македонија, 
од давање изјави/позиции кои може да се толкуваат дека 
ги ставаат под знак прашалник или да се контрадикторни 
на текстовите усогласени од двете влади.

Усогласување на наставните програми за историја и литература на двете 
земји во согласност со постигнувањата на Заедничката мултидисциплинарна 
експертска комисија за историски и образовни прашања.
Значајни историски и литературни извори од 19-тиот и од 20-тиот век, 
заедно со приспособените текстови, треба да се презентираат и да се 
изучуваат во јазичната норма на којашто тие се и оригинално напишани. 
Во оваа насока, претставниците на министерствата за образование на двете 
земји, ќе се поканат за понатамошно учество во работата на Заедничката 
мултидисциплинарна експертска комисија.
Јасна заложба и временска рамка за постигнување договор за други 
значајни личности и настани од нашата заедничка историја до 1944 година. 
Јасна заложба и временска рамка за да се применат постигнатите договори 
во книгите, документарците, филмовите, музеите кои се финансирани од 
државата.

Поглавје 35 („Други прашања”):
Република Северна Македонија  да ги  воведе  постигнатите договори 
за целиот спектар на работата на Заедничката мултидисциплинарна 
експертска комисија за историски и образовни прашања во наставните 
програми по историја, географија и литература за соодветните училишни 
класови/универзитетски курсеви.
Република Северна Македонија да ги примени постигнатите договори 
од целиот спектар на работата на Заедничката мултидисциплинарна 
експертска комисија за историски и образовни прашања на релевантните 
историски споменици (споменици, плочи, гробишта итн.).

2-ра 
МВК

Фаза Рамковна позиција Изјава
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Член 8
1.  Двете Договорни страни ќе ја поттикнуваат активната и непречена соработка во 

областа на културата, образованието, здравството, социјалната грижа и спортот.
2.  Во рок најдоцна до три месеци од влегувањето во сила на овој договор, со цел 

продлабочување на заемната доверба, двете Договорни страни ќе формираат Заедничка 
мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, на 
паритетна основа, за да придонесе за објективно и засновано на автентични и на докази 
засновани историски извори, научно толкување на историските настани. Комисијата ќе 
поднесува едногодишен извештај за својата работа пред владите на Договорните страни.

3.  Двете Договорни страни ќе организираат, со заемна согласност, заеднички 
чествувања на заеднички историски настани и личности, насочени кон зајакнување 
на добрососедските односи во духот на европските вредности.
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Член 9
Двете Договорни страни ќе прават напори за слободно распространување на 
информации, преку поттикнување и развивање на соработката во областа 
на средствата за јавно информирање со искористување на можностите на 
современите информативни средства. Тие ќе се ангажираат во заштитата на 
авторските и интелектуалните права на творците од двете земји.---------------

Член 10
Двете Договорни страни ќе ја унапредуваат соработката во правната 
и конзуларната област и поконкретно во областа на граѓанските, казнените 
и административните прашања, како и за решавање на хуманитарните и 
социјалните проблеми на нивните граѓани.----------------------------------------

Член 11
1.  Ниту една од Договорните страни нема да презема, поттикнува 

и поддржува дејствија, насочени против другата земја, кои имаат 
непријателски карактер.

2.  Ниту една од Договорните страни нема да дозволи нејзината територија 
да биде искористена против другата од организации и групи, кои имаат 
за цел извршување на субверзивни, сепаратистички дејствија и дејствија 
кои се закана за мирот и безбедноста на другата Договорна страна.

3.  Двете Договорни страни немаат и нема да пројавуваат територијални 
претензии една спрема друга.

4.  Секоја од Договорните страни има право да ги заштитува правата 
и интересите на своите државјани, на територијата на другата 
Договорна страна, во согласност со меѓународното право.

5.  Република Македонија потврдува дека ништо од нејзиниот Устав 
не може и не треба да се толкува дека претставува или некогаш 
ќе претставува основа за мешање во внатрешните работи на 
Република Бугарија, со цел заштита на статусот и правата на лица, 
кои не се државјани на Република Македонија.

6.   Двете Договорни страни ќе преземаат ефикасни мерки за спречување 
на недобронамерна пропаганда од страна на институции и агенции 
и ќе обесхрабруваат дејности на приватни субјекти, насочени кон 
поттикнување на насилство, омраза или други слични дејствија, П
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Република Северна Македонија треба да ја суспендира и да се 
воздржи од спроведувањето политика, во која било форма, 
на поддршка и поттикнување тврдења за признавање 
на т.н. „македонско малцинство“ во Република Бугарија. 
Република Северна  Македонија безрезервно и итно да 
ги усогласи позициите и дејствувањата во меѓународните 
организации и форуми, во согласност со членот 11 на 
Договорот за добрососедство, јасно притоа потврдувајќи 
дека не постојат историски и демографски основи за барање 
малцински статус за која и да е група граѓани на територијата 
на Република Бугарија. Мултилатералните формати и 
механизми за набљудување на Советот на Европа не треба 
да се инструментализираат од страна на Република Северна 
Македонија за да се направи притисок врз Република 
Бугарија за прашања поврзани со правата на лицата кои 
припаѓаат на малцинските групи.

Прекинување од страна на Република Северна 
Македонија на секаква поддршка на организации 
коишто тврдат дека постои т.н. „македонско 
малцинство“ во Република Бугарија, вклучително и во 
меѓународните организации, како што е, на пример, 
Советот на Европа и во други мултилатерални формати 
и механизми за набљудување.
Усогласување на ставовите и постапките на Република 
Северна Македонија во меѓународните организации 
и форуми со членот 11 од Договорот, вклучувајќи 
и со давање изјави дека не постојат историски и 
демографски основи за барање малцински статус за 
која и да е група граѓани на територијата на Република 
Бугарија.

Поглавје 10 („Информатичко општество и медиуми”):
Надминување на говорот на омраза вклучително и против 
лицата кои се самоидентификуваат како Бугари (поврзано 
со употребата на професионалните стандарди за медиумите; 
постигнувањето транспарентност во врска со медиумската 
сопственост и финансирањето; регулација на онлајн медиумите 
итн.)
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Фаза Рамковна позиција Изјава
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Преземање мерки од страна на надлежните органи 
во Република Северна Македонија за активно 
спречување, а онаму каде што е потребно истрага 
и гонење, на каква и да е форма на дискриминација 
или говор на омраза против граѓаните со бугарска 
самоидентификација или бугарско потекло и културна 
припадност.

Член 11
1.  Ниту една од Договорните страни нема да презема, поттикнува и поддржува 

дејствија, насочени против другата земја, кои имаат непријателски карактер.
2.  Ниту една од Договорните страни нема да дозволи нејзината територија да биде 

искористена против другата од организации и групи, кои имаат за цел извршување 
на субверзивни, сепаратистички дејствија и дејствија кои се закана за мирот и 
безбедноста на другата Договорна страна.

3.  Двете Договорни страни немаат и нема да пројавуваат територијални претензии 
една спрема друга.

4.  Секоја од Договорните страни има право да ги заштитува правата и интересите на 
своите државјани, на територијата на другата Договорна страна, во согласност со 
меѓународното право.

5.  Република Македонија потврдува дека ништо од нејзиниот Устав не може и не 
треба да се толкува дека претставува или некогаш ќе претставува основа за 
мешање во внатрешните работи на Република Бугарија, со цел заштита на статусот 
и правата на лица, кои не се државјани на Република Македонија.

6.  Двете Договорни  страни  ќе  преземаат  ефикасни  мерки  за  спречување на недобро-
намерна пропаганда од страна на институции и агенции и ќе обесхрабруваат 
дејности на приватни субјекти, насочени кон поттикнување на насилство, омраза 
или други слични дејствија, кои би им наштетиле на нивните односи.
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Член 12
1.  Во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој Договор, двете 

Договорни страни ќе основаат Заедничка меѓувладина комисија. 
Комисијата се ко-претседава од Министрите за надворешни работи на 
двете Договорни страни и вклучува високи официјални претставници на 
двете Договорни страни.

2.  Заедничката меѓувладина комисија ќе одржува редовни средби еднаш 
годишно, со цел преглед на ефективната примена на овој Договор, примена 
на мерки за подобрување на билатералната соработка, како и решавање на 
прашања, кои се појавиле за време на исполнувањето на Договорот. Секоја 
од Договорните страни може, по потреба, да предложи организирање на 
дополнителни средби на Заедничката меѓувладина комисија.-------------

Член 13
1.  Овој Договор подлежи на ратификација согласно уставните барања 

на Договорните страни. Овој Договор влегува во сила на датумот на 
размената на ратификационите инструменти на двете Договорни страни 
и останува во сила за неопределен временски период.

2.  Овој Договор може да биде изменет со писмена согласност меѓу двете 
Договорни страни. Измените се договараат по дипломатски пат и 
влегуваат во сила во согласност со став 1 од овој член.

3.  Секоја Договорна страна може да го раскине Договорот со испраќање 
на писмено известување до другата Договорна страна. Договорот ќе 
престане да биде во сила една година по датумот на приемот на ваквото 
известување.-----------------------------------------------------------------------

Член 14
Овој Договор, на никаков начин, нема да биде толкуван така што ќе 
противречи на билатералните и мултилатералните договори, чии 
страни се Договорните страни.

Потпишан во Скопје на 1 август 2017 година, во два оригинални 
примероци, секој од нив на официјалните јазици на Договорните 
страни – македонски јазик, согласно Уставот на Република Македонија 
и бугарски јазик, согласно Уставот на Република Бугарија, при што и 
двата текста имаат еднаква важност.

П
РИ

Л
О

Г

П
РИ

Л
О

Г



28 Пристапни преговори меѓу ЕУ и Северна Македонија: можните последици на бугарските услови

Република Северна Македонија да ги  информира 
со вербална нота земјите-членки на ООН дека 
придржувањето кон амандманите на Уставот на 
Република Северна Македонија во согласност со 
Договорот од Преспа ќе се спроведува паралелно со 
строго придржување кон Договорот со Република 
Бугарија во целост, вклучително и во однос на 
„јазичната клаузула на Договорот”.

Гарантирање дека придружувањето кон амандманите во 
Уставот на Република Северна Македонија во согласност 
со Договорот од Преспа, ќе се спроведува паралелно со 
строго придржување кон Договорот во целост.

1-ва 
МВК 

Во однос на јазикот, да се употребува фразата 
„службен јазик на Република Северна Македонија“. 
Во случај на апсолутна потреба за користење на 
терминот „македонски јазик” во документите и 
позициите на ЕУ, секојпат треба да се додаде фуснота 
за објаснување „во согласност со Уставот на Република 
Северна Македонија”. Треба да е јасно дека јазичната 
норма утврдена како уставен јазик во Република 
Северна Македонија е поврзана со еволуцијата на 
бугарскиот јазик и неговите дијалекти во поранешната 
југословенска република по нивната кодификација по 
1944 година. Ниту еден документ/изјава во процесот 
на пристапување не може да се смета дека претставува 
признавање од страна на бугарската страна на 
постоењето т.н. „македонски јазик“, како различен од 
бугарскиот.
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Имплементација на „јазичната клаузула“, договорена 
меѓу Софија и Скопје, во договорите на Република 
Северна Македонија со ЕУ, вклучувајќи и во идната 
преговарачка рамка. Притоа, лингвистичката норма 
што ја зборува населението на Република Северна 
Македонија, во документите/изјавите на ЕУ треба да 
се наведува само како „службен јазик на Република 
Северна Македонија“, вклучително и во идната 
преговарачка рамка. Ниту еден документ, позиција 
или изјава на ЕУ и на нејзините институции не може да 
се толкуваат како признавање на постоењето посебен 
т.н. „македонски јазик”.

Фаза Рамковна позиција Изјава

Член 14
Овој Договор, на никаков начин, нема да биде толкуван така што ќе противречи 
на билатералните и мултилатералните договори, чии страни се Договорните 
страни.

Потпишан во Скопје на 1 август 2017 година, во два оригинални примероци, 
секој од нив на официјалните јазици на Договорните страни – македонски јазик, 
согласно Уставот на Република Македонија и бугарски јазик, согласно Уставот на 
Република Бугарија, при што и двата текста имаат еднаква важност.
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Дополнителни барања кои не можат да се поврзат со ниту еден член 
од Договорот и/или се однесуваат воопшто на неговото спроведување:

Добрососедството да се утврди како хоризонтален услов во текот 
на целиот пристапен процес.
Одржување добрососедски односи, особено спроведување на 
билатералните договори со земјите-членки на ЕУ (Бугарија и 
Грција) претставува суштински дел на условите што се применуваат 
и ќе се оценуваат во рамки на Поглавјето на преговори 35.
Поглавјето 35 треба да биде меѓу првите што ќе се отворат и 
последните што ќе се затворат за да се обезбеди исполнувањето на 
условите да се набљудува во континуитет во текот на пристапниот 
процес кон ЕУ.
Да се наведе во нота до ООН дека употребата на краткото име, 
предвидено со Договорот од Преспа, се однесува само на 
политичкиот субјект Република Северна Македонија, а не на 
географскиот регион на Северна Македонија, од кој еден дел се 
наоѓа во рамките на Бугарија.

Упатување на добрососедските односи, вклучувајќи и 
целосна имплементација на договорите меѓу Република 
Северна Македонија и земјите-членки на ЕУ, како услов 
преку кој ќе се проценува напредокот во текот на целиот 
пристапен процес во идната преговарачка рамка и чиешто 
спроведување ќе се оценува во рамките на Поглавјето на 
преговори 35 „Други прашања“.

Бугарија ќе инсистира на вклучување гаранции во преговарачките 
позиции на ЕУ, во рамките на посебните поглавја, за Република 
Северна Македонија да продолжи да го спроведува Договорот 
за добрососедство. Ќе се подготви посебна позиција за секое од 
поглавјата во процесот на преговорите за членство, додека во 
поглавјата 35 и 10 ќе се вклучат следните елементи:57

Бугарија, исто така, го резервира правото, заради потреби поврзани
со националната безбедност, да ја суспендира поддршката 
на процесот на проширување, вклучувајќи го и конкретното 
спроведување на Договорот и остварениот напредок во работата 
на Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за 
историски и образовни прашања.

57  Овие одредби се прикажани  под соодветните членови. П
РИ

Л
О

Г

П
РИ

Л
О

Г

1-ва 
МВК /
ПР

Фаза Рамковна позиција Изјава
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Иницирање процес на рехабилитација на жртвите од 
југословенскиот комунистички режим, репресирани заради 
нивното бугарско самоопределување.

Проактивни гаранции од страна на Република 
Северна Македонија во мултилатерални форуми 
дека користењето на краткото име, предвидено 
со Договорот од Преспа, се однесува само на 
политичкиот субјект „Република Северна Македонија“, 
а не на географскиот регион на Северна Македонија, 
од кој дел спаѓа во рамките на суверената територија 
на Република Бугарија. Покрај тоа, единствено 
целосното име на Република Северна Македонија 
треба да се користи во документите, позициите или 
изјавите на ЕУ, вклучително и во идната рамка за 
преговори. Република Бугарија го користи уставното 
име „Република Северна Македонија“, erga omnes, како 
единствено име на таа земја.

Иницирање процес од страна на Република Северна 
Македонија на рехабилитација на жртвите од 
југословенскиот комунистички режим, репресирани 
заради нивното бугарско самоопределување.

Дополнително, во воведната изјава на ЕУ во рамки на првата МВК,
Бугарија ќе инсистира на вклучувањето текст за потребата 
Република Северна Македонија да го спроведе, во добра волја, 
духот и словото на Договорот за добрососедство со Бугарија во 
текот на целиот пристапен процес кон ЕУ.

Иницирање процес на разоткривање соработници од денешна 
Република Северна Македонија од безбедносните и од разузнава-
чките служби на поранешна Југославија.

Брзо спроведување на реформата во разузнавачките 
и безбедносните служби, чијшто важен дел треба 
да биде разоткривање соработници од денешна 
Република Северна Македонија што работеле 
за безбедносните и разузнавачките служби на 
поранешна Југославија.
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