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ОБНОВУВАЊЕ НА ОМО "ИЛИНДЕН" ПИРИН 

СЕ ОБЕДИНУВА  

На крајот на минатиот 
месец во градот Гоце 
Делчев, во Пиринска 

Македонија, беше формиран 
Иницијативен комитет за об-
новување на ОМО "Илинден" 
ПИРИН. Да потсетиме дека тоа 
беше единствената регистри-
рана македонска партија во 
Бугарија, која во таква функ-
ција учествуваше на локал ни-
те избори во 1999 година и 
освои советнички места во 
три општини, како и неколку 
селски раководители. На 29 
февруари 2000 година, на ба-
рање на сегашниот заменик-
претседател на Народното 
собрание на Република Буга-
рија, Љубен Корнезов, и на 
уште 61 делегат, а кое беше 
поддржано и од Обвини тел-
ството и од Министерството 
за внатрешни работи, Устав-
ниот суд на Бугарија ја за бра-
ни партијата со изговор дека 
ги загрозува националните ин  -
тереси на оваа држава. На 20 
октомври 2005 година Судот 
за човекови права во Страз-
бур ја прогласи пресудата за 
неоснована и непотребна во 
демократско општетство. Пре-
судата влезе во сила на 20 ја-
нуари 2006 година. 

Имено, базирајќи се на ре-
шението на Судот за човекови 
права во Стразбур и следејќи 
ги условите пропишани со ве-

Подготвено од 

ПИРИНСКИ МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР               
Иницијативниот комитет одлучи да ја почне 

процедурата за пререгистрација на ОМО "Илин -
ден" Пирин. Тоа конкретно значи дека во рок 
до три месеци треба да се одржи Основачко 
собрание во состав од минимум 500 делегати, 
а потоа во рок од нови три месеци партијата 
треба да собере 5.000 членови. Иницијаторите 
се оптимисти и веруваат дека ќе успеат да ја 
постигнат поставената цел.

ќе исклучително рестрик тив-
ниот закон за политичките пар-
тии во Бугарија беше форми-
ран Иницијативен комитет од 

55 лица. Комитетот одлучи да 
ја почне процедурата за пре-
ре гистрација. Тоа конкретно 
значи дека во рок до три ме-
сеци треба да се одржи Ос-
новачко собрание во состав 
од минимум 500 делегати, а 
потоа во рок од нови три ме-
сеци партијата треба да собе-
ре 5.000 членови. И покрај го-
лемата бројка и сè уште при-
сутниот страв меѓу населе-
ние то, сепак иницијаторите се 
оптимисти и веруваат дека ќе 
успеат да ја постигнат пос та-
вената цел.

 "За нас тоа ќе биде ис клу-
чителен успех, замислете др-
жавата тврди дека нема маке-
донско малцинство, дека со 
македонска самосвест има са-
мо 2.000-3.000 лица, а одед наш 
се создава партија со по веќе 
од 5.000 членови", ко менти-
раат македонски акти висти. 

Во Иницијативниот коми-
тет се на мислење дека овој 
пат државата ќе ја почитува 
волјата на Судот за човекови 

АКТИВИСТИ ОД П  

ОМО ПИРИН - КАНДИДАТ 
ЗА СТАТУС НАБЉУДУВАЧ ВО ЕФА 

На 20 март Политичкото биро на Европската сло-
бодна алијанса ја одобри кандидатурата на ОМО 
ПИРИН за добивање статус набљудувач. Офи ци-
јално се очекува тоа да биде обелоденето на 11 мај 
годинава во Брисел на Генералната асамблеа на 
ЕФА, на која ќе присуствува и бројна македонска 
делегација од Бугарија.

права во Стразбур, бидејќи 
самата е на прагот да биде 
примена во Европската унија. 
Партијата ќе ги обедини ак-
тивистите на ОМО ПИРИН и 
ОМО "Илинден" ПИРИН, а по-
канети се и членови на дру ги 
македонски органи за ции. Би-

дејќи е дозволено члену ва-
њето во партија и органи за-
ција, тоа е единствената мож-
на формула за обединување 
на бројните македонски орга-
низации без да се загрозува 
интегритетот на било која од 
нив, сметаат иницијаторите. 
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АТ МАКЕДОНСКИТЕ 
ИРИНСКА МАКЕДОНИЈА

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ЗАМЕНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, ЉУБЕН КОРНЕЗОВ 

Господине Корнезов, 
Во 1999 година Вие бевте главен иницијатор за сезирање на Уставниот суд на Р Бугарија, со барање да биде 

забранета ОМО "Илинден" ПИРИН. Кога на 29 февруари 2000 година тоа се случи Вие плачевте од радост пред 
милиони телевизиски гледачи. Потоа ми испративте писмо, во кое изјавувавте дека не сте биле против нас, но дека 
сте голем патриот. 

Сега, откако Судот за човекови права во Стразбур сосема јасно ја покажа целосната не ос но-
ваност и недемократичност на направеното од Уставниот суд на Република Бугарија, Ве по-
викувам јавно, како голем бугарски патриот и главен иницијатор на прекршувањето на пра-
вата на дел од бугарските граѓани, да ја преземете врз себе одговорноста, како за пони-
жувањето кое мораше да го истрпи бугарската демократија, така и за останатите последици од 
спомнатата пресуда. Сметам дека ќе се согласите со мене, дека никако не е праведно во ништо 
невиновните бугарски даночни обврзници (меѓу кои се и членовите на забранетата, бла го-
дарение на Вас, ОМО "Илинден" ПИРИН), да плаќаат за Вашите грешки. Верувам дека како 
искрен патриот нема да дозволите народот да ги истрпи последиците од Вашите постапки и ќе 
дадете пример за вистински патриотизам плаќајќи ја одредената парична казна од страна на 
Стразбур (евентуално со помош на некој од Вашите соучесници) и на тој начин да ги спасите 
бугарските даночни обврзници од должноста да плаќаат за нешто, за кое со ништо немаат 

придонесено. Така, ќе ја ослободите и без тоа сиромашната држава од еден дополнителен трошок. 
Овој повик го упатувам од мое и од име на сите членови на забранетата ОМО "Илинден" ПИРИН и од сите 61 

делегат, кои ја потпишаа жалбата до Уставниот суд, како и до уставните судии кои гласаа за забрана на партијата. 

Иван Сингартијски, 
претседател на ОМО "Илинден" ПИРИН

БУГАРИЈА ОДГОВАРА НА БАРАЊАТА НА ЕФА 

По двете писма упатени од Европската слободна алијанса (ЕФА) во септември 2005 и во февруари 2006 го-
дина со барање Бугарија да го признае македонското малцинство, да им ги даде на Македонците сите права 
предвидени со Рамковната конвенција за националните малцинства и да ја регистрира ОМО ПИРИН, бу-
гарското Министерство за надворешни работи, најпосле на 28 февруари, има упатено писмо до ЕФА, во кое ги 
заобиколува поставените барања и се обидува да ги избегне преку тврдењето дека во Бугарија секој имал 
полно право слободно да ја изрази својата припадност кон било која етничка и религиска група. Се поставува 
прашањето како тогаш се дојде до серијата пресуди против Бугарија во Стразбур на тужбите поднесени од 
страна на македонските партии и организации и дали потоа осудената држава може да се смета за невина. 

Овој одговор претставува традиционално избегнување на проблемот од страна на бугарските власти, кои 
дури и кога се принудени да признаат дека илјадници луѓе на пописите се изјаснуваат како Македонци сепак 
упорно одбиваат да го признаат постоењето на македонско малцинство, поради тоа што самоопределбата на 
соодветни луѓе не се базирала на објективни критериуми. Да потсетиме дека согласно објективните кри те-
риуми на бугарската наука, македонска нација, јазик, култура и историја не постојат. Таквиот став на бу-
гарската држава само уште еднаш докажува дека на Македонците кои живеат во Бугарија не им се почитува 
ниту едно од малцинските права. 

Претседателството на ОМО ПИРИН испрати опширно аргументирано писмо до ЕФА, од каде што ветија дека 
ќе испратат ново подетаљно писмо со прашања и барања до бугарската Влада. Внатрешни источници ко мен-
тираат дека во ЕФА ниту најмалку не се изненадени од таквиот одговор, бидејќи слични формулации ко рис-
тела и Грција за да ја прикрие дискриминацијата на македонското малцинство во своите граници.


