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Инервју

Разговорот го водеше:  
Елизабета АНДОНОВСКА

ТОДОР ПЕТРОВ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СМК

Господине Петров, по покана на Меѓународниот совет 
на руските сонародници (МСРС), висока делегација на 
СМК на крајот од минатата година престојуваше во 
Руската Федерација...

ПЕТРОВ: Врз основа на покана од МСРС (меѓународна 
организација под покровителство на рускиот претседател, 
која ја обединува руската дијаспора во цел свет), висока де-
легација на СМК во чиј состав беа Тодор Петров, проф. Андреј 
Токарев, проф. д-р Чедомир Цветановски и Аце Димоски, при-
суствуваше на свеченостите по повод петгодишниот јубилеј 
на МСРС, кои се одржуваа од 20 до 23 октомври 2007 година 
во Москва. Во десетдневните активности на МСРС, под по кро-
вителство на рускиот претседател Н.Е. Владимир Путин, учес-
твуваа околу 2.000 руски сонародници од 87 земји во светот и 
600 делегати. Во рамките на јубилејот се одржа и Прв ме ѓуна-
роден фестивал на руските сонародници во странство "Рус ка 
песна", на кој настапија руски културно-уметнички друш тва и 
естрадни уметници од цел свет. Остваривме средби и со прет-

седателот на МСРС, гроф Петар Петрович Шереметјев, и со 
генералниот секретар на МСРС, Владимир Петрович Дурнев, 
при што разменивме мислења за идната соработка меѓу СМК 
и МСРС. Договорено е делегација на МСРС годинава возвратно 
да ги посети Македонија и Охрид, кога се очекува потпишување 
на Договор за соработка меѓу СМК и МСРС.

На 22 октомври 2007 година делегацијата на СМК при сус-
твуваше на свечената седница на МСРС, на која претседаваа 
премиерот на градот Москва, Јуриј Лужков, и гроф Петар Пет-
рович Шереметјев. Делегацијата на СМК беше единствена ст ран-
ска делегација, гости на МСРС, а јас како претседател на СМК 
имав чест да ги поздравам присутните во градскиот Пар-
ламент. На свечената седница присуствуваа голем број минис-
три во московската Влада и министри од Владата на Руската 
Федерација. На 24 октомври 2007 година во Градската куќа на 
Москва, делегацијата на СМК имаше средба со министерот за 
надворешни работи на градот Москва, амбасадорот Георги 
Мурадов.

Ги формиравте Македонската заедница во Руската 
Федерација и Македонската православна црковна оп ш-
тина "Свети Климент и Наум Охридски" во Москва...

ПЕТРОВ: На 25 октомври 2007 година СМК организираше 
ос новачко собрание на Македонската заедница во Руската 
Федерација и основачко собрание на Македонската право-
славна црковна општина "Свети Климент и Наум Охридски" во 
Москва. За претседател на Македонската заедница е избран 
Драганчо Стојановски, а за претседател на МПЦО "Свети Кли-
мент и Наум Охридски" во Москва е избран Спиро Стојаноски. 

АНДРЕЈ ТОКАРЕВ, ГРОФ ПЕТАР ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЈЕВ И ТОДОР ПЕТРОВАНДРЕЈ ТОКАРЕВ, ГРОФ ПЕТАР ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЈЕВ И ТОДОР ПЕТРОВ
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МАКЕ ДОНСКОМАКЕ ДОНСКО
РУСКОТО РУСКОТО 

БРАТС ТВО БЕ З БРАТС ТВО БЕ З 
А ЛТЕРНАТИВА!А ЛТЕРНАТИВА!

По сто години историја, активностите на СМК се прв обид за 
организирање на Македонците во Руската Федерација. Во тоа 
успеавме, иако активностите допрва престојат. На седницата 
на Претседателството на Македонската заедница и Црковниот 
одбор, одржана на 8 декември 2007 година, е донесена одлука 
за формирање на Македонска стопанска комора во Руската 

Федерација, Македонска младинска организација во Руската 
Федерација и Македонска библиотека во Москва.

За годинава во Руската Федерација е иницирано одбе ле-
жувањето на: 108 години од формирањето на Македонското 
научно-литературно другарство во Санкт Петерсбург; 103 го-
дини од излегувањето на првиот број на научно-политичкото 
списание на македонски јазик во Русија "Вардар" во 1905 го-
дина; 95 години од излегувањето на првиот број на маке дон-
ското списание во Русија "Македонски голос" во 1913-1914 го-
дина; 91 година од формирањето на Македонскиот револуцио-
нерен комитет во Русија во 1917 година; и животот и дејноста 
на епископите Партениј и Анатолиј Зографски во Русија. 

Сметаме дека во Руската Федерација има околу 10.000 Ма-
кедонци низ целата нејзина територија, и затоа е иницирано 
формирањето на македонски заедници во поголемите руски 
градови: Санкт Петерсбург, Сочи, Москва, Самара и други гра-
дови каде што живеат етнички Македонци.

Остваривте ли прием кај поглаварот на Руската пра во-
славна црква?

Висока делегација на Светскиот македонски конгрес 
предводена од претседателот на СМК, Тодор Петров, 
престојуваше во Руската Федерација од 20 октомври до 
12 декември минатата година. За време на престојот 
отворена е Канцеларија на СМК во Москва и формирани 
се Македонска заедница во Руската Федерација и 
МПЦО "Свети Климент и Наум Охридски" во Москва. По 
сто години историја, активностите на СМК се прв обид 
за организирање на Македонците во Руската Фе де-
рација. За Мисијата на СМК во Руската Федерација раз-
говаравме со претседателот на СМК, Тодор Петров.

АМБАСАДОРОТ ГЕОРГИ МУРАДОВ И 
ТОДОР ПЕТРОВ

АМБАСАДОРОТ ГЕОРГИ МУРАДОВ, 
ТОДОР ПЕТРОВ И АЦЕ ДИМОСКИ
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Инервју ТОДОР ПЕТРОВ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СМК

ПЕТРОВ: На 3 октомври 2007 година делегација на СМК бе-
ше примена од Неговата Сесветост Г.Г. Алексеј Втори, Пат-
ријарх Московски и Серуски. Приемот мина во срдечна ат-
мосфера, патријархот беше видно расположен, му предадовме 
пригодни подароци (книги, митра специјално за него из ра-
ботена во манастирот "Свети Ѓорѓи" во Рајчица, Дебарско, оп-
ков од Евангелие, теракотна икона со Константиновиот крст), 
му пренесовме поздрави од Македонците од цел свет и го по-
канивме да ги посети Македонија и Охрид, како заедничко 
културно-историско наследство. 

Патријархот го информиравме за иницијативите за из град-
ба на црква, манастир и поглаварска резиденција на МПЦ во 
Москва, како и на црква, манастир и поглаварска резиденција 

и крунисана, а во 987 година, исто така, од Охридскиот Пат-
ријарх бил покрстен и нејзиниот внук кнезот Владимир, кој за 
да го зацврсти пријателството со Македонското царство на 
цар Самуил се оженил по четврти пат со неговата внука Ма-
рија од Охрид, со која ги имале децата Борис и Глеб, првите 
руски светомаченици, денес патрони на руската армија. Се 
надеваме дека ќе се оствари посетата на Н.Е. Владимир Путин 
на Охрид.

Како ја оценувате посетата на делегацијата на СМК во 
Руската Федерација?

  ПЕТРОВ: Посетата на Руската Федерација ја оценуваме 
како мошне успешна и по бројот на средбите и по квалитетот 
и содржината на разговорите, со цел да се постигне цврста и 
трајна невладина соработка, а во функција на продлабочување 
на владината, на заемните братски односи меѓу македонскиот 
и рускиот народ, македонската и руската држава и Ма ке дон-
ската православна црква и Руската православна црква, имајќи 
предвид дека Руската Федерација е прва од големите сили, 
која во 1992 година ја призна независноста на државата Маке-
донија под нејзиното единствено име Македонија.

Во политиката нема вечни пријатели и непријатели, туку са-
мо вечни интереси. Несомнено дека Соединетите Амери кан-
ски Држави за Македонците се стратешки пријатели од ин-
терес, како и Македонците за нив. Но, Русите и Македонците 
се браќа по крв. Пријателите се избираат, но роднините се од 
Господа дадени. Затоа, продлабочувањето на македонско-рус-
ките односи не е против стратешкото партнерство на Маке-
донија со САД. Поаѓајќи од мултиполарноста на светот, СМК е 
заинтересиран не само за евро и евроатлантските, туку и за 
евроазиските интеграции на Македонија, особено соработката 
со Руската Федерација, како и за нов пристап на глобалната 
колективна безбедност.

Македонско-руската соработка не значи изместување на 
македонското евро и евроатлантско стратешко партнерство, 
односно амбиции за членство во Европската унија и во НАТО, 
но единствено под името Македонија со можност за употреба 
на уставната референца "Република". Македонско-руската со-
работка и партнерство ја зацврстуваат меѓународната по лож-
ба на Македонија. Македонско-руската соработка не значи 
ново руско колонијално партнерство, какво што Македонија 
не треба да прифати ниту во македонско-атлантската или ма-
кедонско-европската соработка. И притоа не треба да се за-
борави дека најголемите олигарси во Македонија, и нај бо-
гатите Македонци и најбогатите Албанци (милијардерот Бе-
џети Пацоли, кому му се нуди претседателското место на Ко-
сово) својот капитал не го стекнаа во САД или во ЕУ, туку во 
Руската Федерација и во Украина. Поради тоа, за неодржливи 
ги оценуваме опсервациите од некои политички опоненти во 
Македонија за отфрлање на македонско-руската соработка и 
партнерство поради принципиелниот став на Руската Феде ра-
ција за статусот на Косово. Напротив и Албанија, и покрај тоа, 
односите со Руската Федерација ги оценува за добри и ко-
ректни.

Иако станува збор за братски народи, припадници на иста 
цивилизација, со исти или сродни етнички, јазични, културни, 
верски и историски вредности, традиции и корени, неза до-
волителна е вкупната македонско-руска соработка: економска, 
политичка, културна, научна, образовна, цивилна, воена и дру-
га, за што не се создадени соодветни законски и договорни 
предуслови. Невладините организации од цивилниот сектор 
се гарант за унапредувањето на оваа соработка и тоа ќе го 
прават.

Што й препорачувате на македонската Влада во однос 
на унапредувањето и продлабочувањето на маке дон-
ско-руската соработка?

на РПЦ во Охрид, а воедно и за формирањето на МПЦО "Свети 
Климент и Наум Охридски" во Москва и на РПЦО "Свети Борис 
и Глеб" во Охрид. Од патријархот побаравме македонско-рус-
ко црковно сослужение, каква што е воспоставената соработка 
меѓу СМК и МСРС и Македонците и Русите и нивните заедници 
во цел свет. Патријархот се заблагодари за посетата и за по-
дароците и ја благослови делегацијата на СМК.

Дали имавте средба со рускиот претседател Н.Е. Вла-
димир Путин?

ПЕТРОВ: Посетата на конгресната делегација се совпадна 
со парламентарните избори во Руската Федерација. Во секој 
случај, до Кабинетот на рускиот претседател доставивме пис-
мена покана за негова посета на Македонија и писмено 
известување за доделувањето на највисокото семакедонско 
признание - почесната титула "Македонски сенатор" и нај ви-
сокото семакедонско одликување - орденот "Големо сонце на 
Македонската империја со ѓердан", со предлог врачувањето 
на признанието и одликувањето да биде во црквата "Света 
Софија" во древниот Охрид, каде што од страна на Охридскиот 
Патријарх во 955 година руската кнегиња Олга била покрстена 

РУСКИОТ ПАТРИЈАРХ Г.Г. АЛЕКСЕЈ ВТОРИ 
И ТОДОР ПЕТРОВ
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ПЕТРОВ: Врз основа на разговорите за положбата и правата 
на Македонската заедница во Руската Федерација и за про-
блемите со кои се соочуваат македонските државјани и во-
општо Македонците по потекло, како и македонските биз нис-
мени во Руската Федерација, СМК оценува дека под итно во 
надлежните министерства во Владата на Р Македонија, треба 
да почнат подготовки за изработка, со цел склучување на: 
договор за положбата и правата на македонското национално 
малцинство во Руската Федерација и на руското национално 
малцинство во Македонија; договор за двојно државјанство; 
договор за укинување на визите и олеснување на визно-па-
сошкиот режим; договор за работните дозволи и квоти; до-
говор за слободна трговија; договор за ослободување од 
двојно оданочување; договор за царински олеснувања.

СМК иницира македонската Влада да ја организира и да ја 
помогне македонската градежна оператива на рускиот пазар, 
и да ги стимулира градежните фирми со ослободување од 
плаќање данок на плата и други зафаќања на работниците и 
други стимулации, со цел конкурентност и профитабилност 
во работата.

СМК иницира редовни работни средби меѓу парламентите, 
претседателите и владите на двете земји. СМК иницира ин тен-
зивирање на културната, научната и образовната соработка 
меѓу Македонија и Руската Федерација, а посебно на сто пан-
ската, имајќи предвид дека Руската Федерација е огромен 
пазар во областа на градежништвото, за производството на 
храна и вино. Помошта од македонската Влада за поттик ну-

вање на овие дејности е од огромно значење, имајќи предвид 
какви сè стимулации нудат други држави за своите компании 
во битката за освојување на рускиот пазар.

СМК очекува отворање на руските пазари за македонското 
стопанство и за зголемување на руските инвестиции во Ма-
кедонија, особено во туризмот. Владата на Македонија треба 
да подготви сериозна понуда на руската туристичка берза и 
руската Влада, имајќи предвид дека руските туристи во светот 
се меѓу најбројните и најбогатите. Го очекуваме потпишувањето 
на договорот за компензација на рускиот надворешен долг 
кон Македонија со проекти за нејзина гасификација, бидејќи 
цела ЕУ е веќе приклучена на рускиот гасоводен систем, што е 
предуслов за атрактивна инвестициона дестинација. Ја пот-
тикнуваме Владата на Македонија да ги понуди Шар Планина, 
Пелистер, Јакупица, Караџица, Галичица, Алшар, Вардарската 
долина, манастирскиот туризам, Охрид и други локалитети на 
концесионирање на руски инвеститори и руската Влада и 
најитно а не само вербално да го помогне реализирањето на 
инвестициите на руските компании "ЛУКОИЛ", "РОСНЕФТ", 
"ГАСПРОМ" и други мултинационални руски корпорации во 
Македонија.

СМК ја поздравува најбрзата изградба на македонската 
Амбасада во Москва, надлежна за сите поранешни советски 
републики, просторно, кадровски и технички добро опремена, 

бидејќи сегашната не ги задоволува тие стандарди и е под 
нивото на македонско-руските односи, кои се очекува да 
бидат интензивирани и продлабочени. Но, од македонската 
Влада очекуваме најбрзо да ја обезбеди потребната локација 
за изградба на руска Амбасада во градот Скопје и да создаде 
услови за нејзина изградба, каков што беше владиниот ан гаж-
ман околу изградбата на американската Амбасада.

Од Владата на Македонија СМК бара најсериозен третман 
на Лекторатот на македонски јазик на Ломоносовиот уни вер-
зитет во Москва. Иницираме, Владата и Министерството за об-
разование соодветно да го етаблираат рускиот јазик како на-
ставен јазик и изучување на руските класици и литература во 
воспитно-образовниот процес на Македонија. Иницираме 
збра тимување и соработка на македонските општини со рус-
ки општини.

Руската Федерација е огромна, богата, енергетски неза вис-
на, моќна и влијателна држава, со долга традиција во светската 
политика и меѓународната заедница и СМК смета на про дла-
бочувањето на македонско-руските односи во сите сфери.

АМБАСАДОРОТ ВО РУСИЈА ЗЛАТКО 
ЛЕЧЕВСКИ И АМБАСАДОРОТ ВО 
УКРАИНА ИЛИЈА ИСАЈЛОВСКИ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА МАКЕДОНСКАТА 
ЗАЕДНИЦА ВО РУСИЈА: СПИРО СТОЈАНОСКИ, 
ГАЗАНТФЕР САЛИОСКИ, ДРАГАНЧО 
СТОЈАНОВСКИ, ТОДОР ПЕТРОВ, ПЕТАР 
ПЕТРУШЕВСКИ И ДРАГАН ЈАНГЕЛОВСКИ


