
 
 

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Представлявайки мрежа от неправителствени организации, които събират над 10 000 младежки активисти, които се 
борят за обединена и демократична Европа, сме разтревожени от решението на българското правителство да наложи 
вето върху преговорите за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз на 17 Ноември 2020.

Всяка година от 2009 насам, Европейската Комисия дава препоръка за стартиране на преговорите за присъединяване 
на югозападната Ви съседка. Благодарение на Преспанското споразумение от 2018, с което държавата смени името си 
на Северна Македония, гръцкото вето се свали и от тогава македонците успяха да осъществява стабилен прогрес за 
стартиране на официалните преговори за присъединяване. 

Трябва да се отбележи и факта, че България подкрепи тези усилия, превръщайки интеграцията на Западните Балкани в 
ключов приоритет на нейното председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Настояването на Франция за 
преразглеждане на критериите за присъединяване допълнително отложи старта и през март 2020 г. Съветът отново се 
съгласи да започне преговори за присъединяване със Северна Македония, докато решението за рамката на 
преговорите се очакваше да бъде логична следваща стъпка.

Отказът Ви да одобрите рамката поставя под въпрос доверието в ЕС за всички страни, заинтересовани от европейската 
интеграция. Определен набор от прозрачни критерии бяха наложени към Северна Македония с цел се 
присъединяването й към Съюза и тя положи големи усилия да ги посрещне с добри резултати според оценката на 
Европейската комисия. Разширяването на списъка с допълнителни изисквания компрометира обещанието за 
европейска интеграция, което досега е служило за насърчаване на демокрацията, върховенството на закона и 
фундаментални права. В свят, в който демокрацията е предизвикана и авторитарните режими набират сила, задънена 
улица в преговорите рискува да играе в полза на тези, които искат да видят Европа отслабена и разединена.

Все пак, ние разбираме значението на изясняването на недоразуменията между България и Северна Македония по 
отношение на историята и езика, ние вярваме, че положителните резултати никога няма да дойдат от ултиматуми, а само 
чрез диалог и добра воля и от двете страни. С блокирането на европейската интеграция на Северна Македония, вие 
отказвате на 2 милиона европейци възможността да се насладят на свободите и възможностите, от които сте се 
възползвали през последните 13 години, след като преодоляхте многобройни пречки пред собственото си членство.

Вместо да използвате позицията на България като член на ЕС, за да блокирате изцяло европейските стремежи на 
вашата съседка, ние ви каним да създадете нови възможности за Северна Македония да се ангажира с вашето 
споделено минало, за да изградите по-добро бъдеще чрез съвместни усилия надграждайки Договора да сътрудничество 
от 2017 г. Ако не го направите това може да стане в ущърб на взаимните отношения със Северна Македония, където 
отлаганията и закъсненията вече доведоха до масова миграция на високообразовани граждани и дори предизвикаха 
наченки на национализъм към близкото минало.

Не е късно този дискурс да се промени и България да даде положителен пример, като подкрепи усилията на 
югозападната Ви съседка в присъединяването й към ЕС. Това няма да подкопае или попречи на опитите Ви да изясните 
проблемите със Северна Македония. Напротив - това ще положи необходимата основа на взаимно доверие, върху която 
може да се постигне дългосрочно помирение и за двете страни в един съюз и да се достигне до консенсус.
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