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 Во книгата што ја имате пред себе претставен е дел 

од документацијата од личната архива на македонскиот 

активист Атанас Кирјаков од Благоевград, која е посветена 

на борбата за основни човекови и национални права на 

Македонците во пиринскиот дел на Македонија и Бугарија.  

 Спомнати се личности и настани на кои самиот 

Кирјаков непосредно или посредно присуствувал или бил во 

контакт.  

 Ова значи дека книгата не претендира  дека во себе ги 

содржи сите документи од борбата на Македонците под 

Пирин и дека ги опфаќа сите македонски активисти, па 

останатите документи, истакнати личности  и  описи на 

настани од оваа борба, останува да се објават во некои 

следни изданија. 

Од приредувачите 
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НАМЕСТО ВОВЕД 

 

 Пред да поминеме на основната тема на оваа книга, 

должни сме да објасниме зошто Македонците никогаш не 

биле Бугари, ниту пак имале бугарски етнички корени, како 

што тврделе и тврдат голем дел бугарски влади и офици-

јални органи. Откако ќе се сфати вистината според која 

Македонците никогаш не биле Бугари, ќе стане разбирлива 

нивната борба за национални права која трае веќе со 

децении. 

 Многу е едноставно да се разбере зошто Македонците 

никогаш не биле Бугари. Имено, според официјалната 

бугарска историографија, денешните Бугари настанале како 

резултат на мешањето помеѓу турко-монголските Бугари, 

Тракијците и Словените и ова може да се прочита во секој 

бугарски учебник по историја. Македонците, пак, во најго-

лема мера (посебно според најновите генетски истражу-

вања) се потомци на античките Македонци, а потоа и на 

Словените (за што исто така постојат огромен број докази).  

 Ова значи дека најмалку два (од трите) етникуми кои ја 

сочинуваат денешната бугарска нација не влегуваат во 

етногенезата на Македоцните, па  Македонците и да сакаат 

не можат да бидат Бугари. Ова посебно се однесува за 

азијатските Бугари (турко-монголско племе од жолтата раса, 

кое во VII век за прв пат се населило на територијата на 

денешна Бугарија, потчинувајќи го тамошното словенско и 

тракиско население). Всушност, тоа се вистинските Бугари, 
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т.е. тоа е народот што за прв пат го претставил бугарското 

етничко име во историјата. Овие Бугари никогаш масовно не 

се населиле во Македонија. Така, на пример, првиот 

бугарски хан Кубрат цело време си живеел во Азија и 

никогаш во животот немал ниту стапнато во Европа. Хан 

Кубрат најверојатно немал ниту слушнато за Македонија, а 

камо ли да биде „крвен предок“ на денешните Македонци. 

Овде нудиме илустрација од официјално издадена 

поштенска марка во Бугарија на која, врз основа на 

историските сознанија, се прикажани ликовите на првите 

бугарски ханови Кубрат и неговиот син Аспарух. Јасно се 

гледа дека тие биле Монголи (припадници на жолтата раса). 

За нивниот јазик се знае дека бил сличен на денешниот јазик 

на Татарите од Русија, а во склад со монголската традиција 

имале бричени глави. Нудиме илустрација и од бугарскиот 

војсководител Мостич, кој живеел во IX век. Илустрацијата е 

преземена од книгата „Што сме ние: Бугари или Татари?“ од 

познатиот татарски историчар Ахметџан Халиков (Казан, 

1992 год.). Потенцираме дека Мостич бил еден од 

најголемите бугарски војсководители на сите времиња затоа 

што во негово време Бугарија значително територијално се 

проширила и секако дека денешните Бугари треба да се 

гордеат со овој свој познат историски лик, исто како што се 

гордеат и со турко-монголскиот бугарски хан Аспарух, кој 

неодамна во Бугарија беше прогласен за „најзначајниот 

Бугарин на сите времиња“.   
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 Меѓутоа, гледано од аспект на она што нас не 

интересира, се прашуваме дали некој сериозен денес може 

да тврди дека вака изгледале „крвните предци“ на 

денешните Македонци? Една слика зборува повеќе од 

илјадници зборови, па овде наведените автентични 

илустрации на познати Бугари од историјата нудат сосема 

јасен одговор дали Македонците имаат „бугарски етнички 

корени“ или не.  
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  И не само тоа. Се поставува прашањето и колку 

денешните жители на Бугарија се вистински Бугари (потомци 

на турко-монголските Бугари), а колку се потомци на 

Тракијците и Словените. Ако официјалната бугарска 

историографија тврди дека денешните жители на Бугарија 

(кои главно припаѓаат на белата раса) се потомци и на 

вистинските турко-монголски Бугари (кои припаѓале на 

жолтата раса), тогаш тоа е надвор од здравиот разум затоа 

што не е можно нечии предци да припаѓаат на една, а 

нивните родени потомци да припаѓаат на друга раса. 

Оттаму, во најмала рака е апсурдно (па дури и смешно) кога 

денешните белокожи (па дури и русокоси) жители на 

Бугарија како свои „етнички предци“ слават луѓе кои 

припаѓале на жолтата раса (какви што биле вистинските 

турко-монголски Бугари).  

 Но, вистината е сосема поинаква. Денешните жители 

на Бугарија (кои себеси се декларираат како „Бугари“) 

всушност претставуваат етничка мешавина од разни народи 

(Словени, Тракијци, Македонци, Власи, Турци, Роми...) на 

кои, во одреден период, им е наметнат туѓиот етноним 

„Бугари“ како нивно заедничко „етничко име“. Треба да се 

знае и тоа дека вистинските Бугари (турко-монголските 

Бугари, за чие турко-монголско потекло можете да прочитате 

во секоја енциклипедија или сериозна бугарска историска 

книга) никогаш во историјата не се населиле масовно ниту во 

останатите делови на Бугарија (освен во северо-источниот 

каде се населиле за прв пат откако дошле од Азија), па 

оттаму, поголем дел од денешните „Бугари“ во Бугарија 
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воопшто немаат бугарска (монголска) крв во себе.  Но, 

понекогаш во историјата се случувале и вакви нелогичности, 

кои понекогаш добивале бизарни димензии. Така, на пример, 

турко-монголскиот бугарски хан Крум (познат по својата 

суровост) во 809 година го опсадил градот Средец (денешна 

Софија), во кој тогаш живеело домородното тракиско 

население. Откако Крум сфатил дека нема да може да го 

заземе градот, им ветил на граѓаните (главно етнички 

Тракијци) дека, ако му се предадат, ќе им дозволи слободно 

да заминат во другите краеви на Византија. Граѓаните, 

бидејќи имале недостиг од храна, го прифатиле овој услов и 

ги отвориле градските порти. Меѓутоа, веднаш штом влегле 

во Средец, турко-монголските Бугари на ханот Крум 

подмолно се нафрлиле врз населението и  убиле околу 5.000 

до 6.000 души, жители на Средец. Она што е бизарно денес 

е фактот што денешните жители на Софија (во голема мера 

потомци на своевремено масакрираните Тракијци) се 

гордеат со своето „бугарско“ етничко име, т.е. со етничкото 

име на убијците на нивните крвни предци! Во повеќе наврати 

на бугарски колеги сме им ги поставувале овие прашања, но 

секогаш сме останувале без одговор. Всушност, основните 

прашања до нашите соседи Бугари гласат: Зошто не се 

гордеете со вашето тракиско етно-културно наследство и 

зошто наместо тоа упорно го форсирате бугарското етно-

кутурно наследство, за кое и самите знаете дека припаѓало 

на турко-монголската азијатска традиција со која вие имате 

многу малку допирни точки? Сигурно знаете дека Тракија 

била една од најстарите држави во Европа, а Тракијците 



10 

 

еден од најкултурните народи во светската цивилизација. 

Добро знаете и дека во најголем дел вие денешните Бугари 

сте потомци токму на тој славен тракиски народ (а секако и 

на Словените). Па зошто тогаш бегате од сопственото 

(тракиско и европско) потекло и прифаќате туѓо (бугарско и 

азијатско)?  

 Но, да се вратиме на Македонците. Имајќи ги предвид 

овие елементарни факти, сите оние подоцнежни деклари-

рања на поедини Македонци со туѓиот етноним „Бугари“ 

паѓаат во вода пред фактите на етногенезата (настанокот на 

нациите). Ваквите декларирања се резултат на разни 

историски процеси и состојби, но факт е дека ниту еден 

жител на Македонија не се декларирал себеси како „Бугарин“ 

пред доаѓањето на турко-монголските Бугари од Азија на 

Балканот, иако во тоа време (крај на VII век) веќе бил 

профилирани почетоците на денешната македонска нација. 

 Конечно, ако веќе го спомнуваме себедекларирањето 

на поединци, познато е дека и бројни Бугари низ историјата 

себеси се декларирале поинаку од тоа што се (Срби, Грци, 

Власи...) за што исто така постојат голем број докази. 

 Веќе спомнавме дека турко-монголските бугарски 

ханови (кои според бугарската историографија ги 

претставуваат најдлабоките официјално признати жили на 

етничкиот корен на денешната бугарска нација и чии имиња 

биле: Телец, Токту, Паган, Цок, Омуртаг, Винех, Умор, 

Телериг, Кубрат и други никако не можат да бидат првите 

крвни предци, т.е. најдлабоките жили од етничкиот корен на 

денешната македонска нација, затоа што добар дел од нив 
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немале ни стапнато во Македонија, а некои од нив и жестоко 

војувале против македонското население.  

 Впрочем, дека овие емпириски докажани етногенетски 

разлики помеѓу Македонците и Бугарите не претставуваат 

ништо ново, пишувале и низа македонски и странски дејци 

од XIX и XX век, т.е. во времето кога веќе научно почнала да 

се докажува бугарската етногенеза. Така, на пример, авст-

рискиот истражувач Карл Хрон, кој извесно време работел и 

во Македонија, во статијата што ја објавил во Виена во 1890 

година, меѓу другото, напишал: 

        Како заклучок на моите лични истражувања дојдов до 

сознанија дека Македонците, според својата историја и 

според својот јазик, претставуваат посебна национал-

ност... Тие многу порано се населиле на Балканскиот 

Полуостров во однос на српската и бугарската инвазија и 

подоцна тие не се измешале со ни една од овие две нации. 

(Карл Хрон: Народноста на Македонските Словени, во 

превод на македонски, Скопје, 1966).    

         Уште подециден во оваа смисла е рускиот учен А. Ф. 

Ритих, кој во 1914 година во врска со етногенетските разлики 

помеѓу Македонците и Бугарите констатирал: 

          Во времето на Симеон Бугарски, Склавинијата 

Берзитија била покорена од него, но таа зависност трае-

ла кратко време и тоа не значи дека Македонија станала 

Бугарија. Во македонскиот народ нема ниту капка 

монголска крв, каква што има во Словените од денеш-

на Бугарија и тоа  повеќе отколу што е потребно.  Ова 

се потврдува и од името на нивниот народ и делумно од 
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нивниот антрополошки тип, кој потсеќава на нашите 

Печенези, Јазиги, Авари и нивните роднини Бугарите 

(подвлекувањата се мои, з.м., преземено од Македонски 

голос, година II, бр. 11, од 20.09.1914, Петербург). 

          Дека и бројни Македонци од XIX век биле свесни за 

етногенетските разлики помеѓу Македонците и Бугарите, па 

дури понекогаш и жестоко ги артикулирале, сведочи 

бугарскиот деец П. Славејков. Тој прилично добро ја 

познавал Македонија, па во својата статија Македонското 

прашање, објавена во јануари 1871 година во својот весник 

Македонија, пишува: 

           Некои македонисти се делат себеси од Бугарите и 

велат дека тие се чисти Словени, додека Бугарите се 

Татари. 

         Што се однесува до односите помеѓу Македонците и 

Бугарите познато е дека тие варирале како впрочем меѓу 

повеќето соседни народи во светот. Постојат повеќе древни 

извори, кои зборуваат за војна и за непријателство помеѓу 

Македонците и Бугарите како два одделни етникума. 

         Познато е дека навлегувањата на турко-монголските 

Бугари на Балканот биле проследени со големи разурнувања 

на културните добра што овде ги затекнале.  

        Првиот напад во Македонија од страна на турко-

монголските Бугари, проследен со пустошење на нашата 

земја, се случил во 539 година. Доказ за ова е сведоштвото 

на историчарот Прокопиј Кесариски (500-562), објавено во 

Христоматиа по историа на Б’лгариа (Софија, 1964, стр. 
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58). Овде, под наслов: Прабугарите го напаѓаат 

Балканскиот Полуостров во 539 година, пишува: 

        Веднаш потоа голема хунска војска ја премина реката 

Истар (Дунав, з.м.) и се нафрли врз цела Европа. Вакви 

работи се случуваа и порано, но никогаш како сега тие не 

му направија на народот толку многу и толкави големи 

злодела. Тие варвари опустошија се пред себе, почнувајќи 

од Јонскиот Залив, па се до предградијата на Византион. 

Тие зазедоа триесет и две крепости во Илирик, а го 

завладеаја и градот Касандра (на Халкидик)... И подоцна 

тие честопати доаѓаа тука, нанесувајќи им на Ромеите 

непоправливи беди.  

        Гледаме дека во овој документ турко-монголските 

Бугари  се наречени Хуни. Тоа е поради фактот што во 

тогашните хунски напади на Европа активно учествувале и 

турко-монголските Бугари. 

        Бугарскиот хан Телериг (772-777) во 773 година сакал 

да ја нападне македонската склавинија Берзитија со 12.000 

војска и нејзиното население да го одведе како робје во 

Бугарија. Меѓутоа, византискиот цар преку свои шпиони ги 

открил овие намери на Бугарите и испратил војска против 

нив. Во врска со ова ќе цитираме извадок од хрониката на 

Симеон Логотет, византиски писател од Х век, кој го опишал 

овој настан. Документот е објавен од Иван Дуичев (Из 

старата б’лгарска книжнина, Прв том, Софија, 1943). Дел 

од ова сведоштво гласи: 

        Царот си беше спечалил пријатели меѓу Бугарите, 

кои му ги кажуваа сите одлуки на својот кнез. Тие му го 
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соопштија и тоа  дека бугарскиот кнез Телериг праќа 

војска за да ја оплени Берзитија... 

        Берзитија била независно кнежество населено со 

Брсјаците (но, според големиот познавач на средовековна 

Македонија, хрватскиот проф. Стјепан Антолјак, и со потом-

ци на античките Македонци, кои исто така биле жители на 

македонските склавинии). Берзитија се наоѓала на терито-

ријата помеѓу Кавадарци, Велес, Прилеп, Битола, Кичево и 

Дебар. Царот што се спомнува е византискиот император 

Константин Копроним (741-775). 

          Турко-монголските Бугари правеле злодела врз насе-

лението не само во Македонија, туку и во Тракија  За стравот 

што тракиското и македонското население го имало од 

бугарскиот хан Крум (почеток на IX век) сведочи бугарскиот 

историчар проф. Васил Златарски: 

        Бугарите кога разбрале за бунтот во византиската 

војска... уште повеќе се нафрилиле врз темите Македонија 

и Тракија. Тие внеле таков ужас што жителите на Анхиал 

и Вероја ги напуштиле своите живеалишта и се 

разбегале... Истото се случило и со населението на 

тракиската Никеја и крепоста Проват, но и во други 

крепости.   (В. Златарски: „Историа на б’лгарската држава 

през средните векове“, том I, Софија, 1970, стр. 339). 

         Во врска со ова сведоштво некој можеби веднаш ќе 

забележи дека темата Македонија тогаш се наоѓала во 

Тракија. Мнозина бугарски историчари, користејќи ја 

неинформираноста на читателите, ја подметнуваа лагата, 

според која, секогаш кога во средновековните извори ќе се 
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сретнело името Македонија, тоа всушност значело - Тракија, 

бидејќи наводно византиската административна област 

(тема) Македонија се наоѓала исклучиво во Тракија. Меѓутоа, 

тоа воопшто не е точно. Самиот проф. Златарски тврди дека 

темата Македонија се наоѓала во (цитат): денешна западна 

Тракија, источна Македонија, меѓу реките Струма и 

долниот тек на Марица. (Подвлекувањето е мое, з.м.). 

        Значи, сепак темата Македонија опфаќала и поголема 

територија од денешна Македонија (а не само од Тракија). 

Ова значи дека штом  ханот Крум дејствувал во темата 

Македонија, тоа значи дека дејствувал и во дел од денешна 

Македонија. Значи, тој дејствувал и против Македонците, кои 

живееле во оној дел од денешна Македонија, кој влегувал во 

темата Македонија. Така треба да се толкуваат и другите 

настани што се одигрувале во темата Македонија, т.е. за нив 

не треба да се тврди дека се однесуваат само за Тракија, 

туку и за дел од денешна Македонија.  

        Сепак, еден од најзначајните документи што сведочат 

за војна, а не за сожителство или пак за меѓусебно масовно 

крвно и културно мешање помеѓу Бугарите и македонските 

племиња, претставува Пресијановиот натпис пронајден кај 

стариот град Филипи (северно од Кавала). Овој натпис 

претставува древен документ токму од времето на 

привременото навлегување на Бугарите во Македонија во 

847 година. Од овој документ може децидно да се заклучи 

дека бугарскиот хан Пресијан водел жестока војна против 

Македонците (конкретно против Смолјаните, како македонс-

ко племе од југоисточна Македонија). Овој документ е 
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објавен во книгата на Ј. Иванов „Б’лгарски старини из 

Македониа“ (Софија, 1931) и гласи: 

         Пресијан, поставениот од Бога кнез на многуте 

Бугари, го испрати кавханот Исбул, откако му даде војска, 

и боилот Ичугру и канот боил Коловур, и кавханот против 

Смолјаните. 

 Војската што турко-монголскиот бугарски хан Пресијан 

ја испратил против Македонците се проценува на над 10.000 

души.  

         Инаку, главна причина за овој голем воен судир помеѓу 

Македонците и турко-монголските Бугари било тоа што 

Македонците подготвувале востание против Византија, која 

тогаш била ослабена поради нејзината војна против Арапите 

во Мала Азија. Меѓутоа, овој обид за свое осамостојување на 

нашите предци пропаднал токму поради ненадејниот напад 

од страна на турко-монголските Бугари.  

         Според житието на монахот Григориј Декаполит, во 

оваа голема војна: ...Потоци крв течеле како река, а цела-

та околина  (Серез, Драма и Кавала, з. м.) била опожарена и 

помрачена.  

              Инаку, македонското племе Смолјани тогаш живеело 

отприлика на територијата на денешната пиринска и дел од 

егејска Македонија, што значи дека Бугарите во тоа време 

без војна не успеале да влезат дури ни на територијата на 

овој дел од Македонија. Впрочем, за областа во која 

живееле Смолјаните Иванов пишува: 

         Словенското племе Смолјани живеело во Југоисточна 

Македонија. Смолјанските населби биле распространети 
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југозападно од Родопите по средната и долната област на  

реката Места...  

             Ханот Пресијан подоцна бил заменет со неговиот син 

Борис, кој и објавил војна на Византија, при што повторно 

пострадала Македонија и нејзиниот народ. И неговиот 

наследник и син, покрстениот цар Симеон им нанесол многу 

страдања на Македонците. Членовите на семејството на 

бугарскиот цар Симеон дома си зборувале на мајчиниот тур-

ко-бугарски јазик и тие допрва почнале да го учат словен-

скиот јазик. Има сведоштва според кои, за време на разур-

нувачките војни што Симеон ги водел на територијата на Ма-

кедонија,неговите војски уривале се пред себе. Биле униш-

тувани цркви, манастири и куќи. Македонските девојки и 

жени биле силувани, а епископите и монасите биле мачени и 

убивани. Дури и бавчите биле уништувани, а плодоносните 

дрвја сечени. Цариградскиот патријарх Николај Мистик за 

навлегувањата на бугарските војски во Македонија воз-

будено констатирал:  

        ...Но, кога си припомнувам за толкавиот број 

разрушени храмови, манастири и домови, за убиените 

епископи, за силуваните девици, за измачуваните монаси - 

како можам да се надевам дека Бог ќе го заборави сето 

ова? 

         За пустошењата од страна на војските на бугарскиот 

цар Симеон во Македонија постои и сведоштво од еден 

македонски книжевен паметник од XI век, во кој се вели:  
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       Симеон бил нечесен и зол кон луѓето и тој ја уништил 

македонската земја... Тогаш сите луѓе пропиштеа од овој 

цар и повикаа: Тешко нам, браќа, од овој цар! 

          Лав Ѓакон во својата Историја (ГИБИ, т. V. стр.179) ќе 

запише: 

          Во месец септември, втор индикт, Симеон 

Бугаринот повторно настапил со својата војска против 

Цариград. Притоа ги опљачкал Тракија и Македонија, каде 

се опустошил и разурнал. (Подетално за овие цитати кај 

Сариса Параос, в. Народна Волја, Благоевград, февруари 

1998, стр. 6).  

          Византискиот историчар Симеон Логотет, за 

разурнувањата на нашата земја од бугарскиот цар Симеон, 

го напишал следното: 

           Во месец септември бугарскиот кнез Симеон со 

целата своја војска дојде до Цариград и притоа ги оплени 

Тракија и Македонија. Таму тие разурнаа и запалија се и ги 

исекоа овошките. 

          Овде сами по себе се поставуваат прашањата: чија 

земја уништувал турко-монголскиот Бугарин (со крстено име) 

Симеон и чии жени силувале припадниците на неговите 

војски? Зарем тие си ги силувале сопствените сонароднички 

доколку наводно ние Македонците сме биле етнички Бугари?            

 Македонците страдале од Бугарите и во времето на   

т. н. Второ Бугарско царство.  

          Посебно познат по несреќите што му ги донел на 

македонското население бил владетелот на оваа држава 

Калојан (инаку, Куман по етничката припадност). Заради  
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злоделата што ги извршил во Тракија и во Македонија, 

Ромеите го нарекле Скили-Јован (Куче-Јован). Тој најпрво го 

уништил македонското кнежество на Хрс (основано во 1185 

година), а подоцна уништил и други македонски градови. 

Нивното население го убивал или го пленел во ропство, 

додека имотите им ги пљачкал и се што можел носел во 

Бугарија. За неговите злодела врз македонскиот народ пос-

тојат низа древни сведоштва од тоа време. Така на пример, 

Владислав Граматик (кој живеел во Рилскиот манастир) 

напишал: 

          Тој Калојан при секое враќање од борбите што ги 

водеше против Ромеите, ја пустосеше македонската 

земја и извршуваше многу жестокости врз населението. 

Засолништата им ги рушеше до темел, а многу народ 

одведе во пленство и го пресели преку Дунав.     

          И овој документ е објавен во бугарска книга (Петар 

Ников: Материали за средновековната историa  на  

Б’лгариа - ПСп, кн. 55-56, с. 250, цит. според Сариса Параос, 

цит. дело), а од него гледаме дека цар Калојан не го забо-

равил стариот азијатски обичај да плени народ и да ги води 

плениците далеку од своите родни огништа.  

            За несреќите што цар Калојан им ги нанесол на Маке-

донците сведочи и византискиот писател Никита Хонијат: 

           Најправилно би било да се каже дека никогаш досега 

човечко око не видело, ниту  човечко уво не слушнало,  

ниту пак такво нешто дошло до човековото срце, како 

што беше тоа што Куманите и Бугарите го направија за 

време на нивните налети. Големите, познати и дотогаш 
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многунаселени градови, прекрасните села околу нив, 

уредно обработените полиња и ливади, цветните гради-

ни, кои изобилуваа со плодови поради нивното напојување 

од околните рекички, високите дворци, преубавите умет-

нички соѕидани и насликани со разни бои палати, удобните 

бањи, натежнатите од плодови лозја, обилните со жетва 

ниви и илјадници други предмети, кои се производ на 

различни сезони, кои ја радуваат земјата и кои го прават 

нашиот живот во неа пријатен, сладок и посакуван  -  сето 

тоа, откако населението беше истребено, стана живеа-

лиште на ежови и на диви животни. Ако некој можеше да 

фрли само еден поглед на сето тоа - исполнет со болка - 

ќе се удреше во градите и со солзи во очите ќе кажеше 

дека го видел рушењето на вселената... Во мојот јазик не 

постојат такви изрази што ќе бидат достатни за 

детално и целосно набројување на сите нивни многубројни 

злодела... Но, тоа им беше малку. Тие сакаа да го достиг-

нат крајниот врв на својата жестокост...Еве, на пример, 

кога некој од нив умираа од природна смрт или од војна, 

тие ги закопуваа со нив и нивните коњи на кои јавале, 

лаковите и стрелите и острите им мечеви, но во 

истите гробови живи ги закопуваа и пленетите Ро-

меи...Така, овие варвари немаа ниту мерка, ниту граница 

за својата нечовечност. (С. Параос, цит. дело, цитирано 

според бугарски извори).  

          И ова потресно сведоштво доволно зборува за тоа 

колку Македонците и Бугарите биле еден народ.  
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         Никита Хонијат ги опишувал и пустошењата на царот 

Калојан во градот Серез. Ова сведоштво е објавено во 

претходно цитираната Христоматиа по историа на 

Б’лгариа, стр. 271 

           Во врска со походот на Калојан во Македонија и во 

Тракија, византискиот писател Никифор Григора запишал: 

            Македонските и тракиските градови беа целосно 

уништени, откако претходно доживеаја многу несреќи ту 

од Латинците, ту од Бугарите и Скитите. Уште што ли 

се не им направија на христијаните овие крвожедни 

народи... (В. Златарски: Историа  на  б’лгарската држава 

през Средните векове, III, 266). 

            Во Дејанијата на Свети Димитрија исто постои 

сведоштво во врска со пустошењата на бугарскиот цар 

Калојан во Македонија:  

          Тогаш владетел на Бугарите бил Калојан... Тој, 

откако ја пребродил цела Македонија, ги опустошил сите 

области, до темел ги срушил основните крепости, пљач-

косувал и го испустил и го преселил целото население 

покрај брегот на реката Дунав - со еден збор, го престо-

рил во пустина секое место што го нападнал. Потоа тој 

незадржливо се упатил против Солун, заедно со својата 

војска, која била побројна и од морскиот песок и која се 

состоела од Бугари, Кумани, Татари, Хазари... (Христо-

матиа... с. 273). 

          Значи, бугарскиот цар Калојан ја пустошел Македонија 

и ги убивал Македонците со својата војска, од која големото 
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мнозинство (покрај Бугарите) биле неговите роднини, т.е. 

турко-татарските племиња: Кумани, Татари и Хазари. 

           За злоделата на царот Калојан во Македонија постојат 

и тогашни бугарски извори. Така, на пример, бугарскиот 

патријарх Евтимиј во врска со освојувањата на Калојан 

запишал: 

            Кога Калојан сфати дека грчкото царство е 

немоќно (поради нападите на Латинците), машки почна да 

војува против тоа царство. Притоа заплени и уништи 

многу градови и села. Се што имаше цена, го собра и го 

пренесе во својот славен град Трново, а сите луѓе и сиот 

добиток ги пресели во својата држава. (С. Параос, цит. 

дело). 

         Кога сме кај уништувањата на Македонија и на 

Македонците од времето на цар Калојан, да кажеме уште 

еден интересен податок. Имено, познато е  дека овој цар 

презел опсада против Солун. За време на оваа жестока 

опсада Македонците од Солун, и старо и младо, со сите сили 

го бранеле својот град. Додека мажите војувале, жените се 

деноќно бдееле во црквите, молејќи го свети Димитрија 

Солунски да им помогне. Токму кога се чинело дека градот 

ќе падне, Калојан бил убиен од својот болјарин Манастар. 

Ова солунчаните го примиле како дело на свети Димитрија. 

Оттогаш на фреските и на иконите во Македонија свети 

Димитрија се слика со долго копје, јавнат на коњ, како пробо-

дува војник, облечен во бугарска војничка униформа. (Ѓорѓе 

Радуле, „Историја на Македонија“, Софија, 1997,  стр. 144). 
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           За пустошење на дел од македонската земја постојат 

византиски сведоштва и од времето на царот Михаил 

Шишман (околу средината на XIII век). Така, на пример, 

хроничарот Георги Акрополит во својата хроника (објавена и 

во веќе споменатата Христомата по историа на Б’лгариа, 

стр. 293) запишал: 

           Кога владетелот на Бугарите научил дека 

императорот се наоѓа далеку, ја повикал сојузничката 

скитска војска и ја испратиил против македонските 

области за да пљачкосуваат, а и за да ги исплашат 

Ромеите.  

           Инаку, во почетокот на ова сведоштво пишува дека 

Михаил Шишман немал никакви проблеми со освојувањето 

на  бугарските градови (кои и денес се наоѓаат во Бугарија), 

бидејќи тие градови биле населени со Бугари. Кон 

македонските градови пак гледаме дека Шишман ги 

испратил Скитите  за да можат да пљачкосуваат. 

            Овде сакам да го дополнам претходното објаснување 

во врска со термините Македонија, македонски земји и сл., 

кои овде се среќаваат. Рековме дека застапниците на 

бугарската пропаганда попусто ќе инсинуираат дека овие 

термини се однесуваат за византиската административна 

област (тема) Македонија (според нив: Тракија), бидејќи во 

оваа тема и навистина влегувал дел од Македонија. Освен 

тоа, гледаме дека во спомнативе цитати јасно се потен-

цирани и неколку чисти македонски места (Халкидик, Серез, 

околината на Солун, Струма и други), кои настрадале од 

турко-монголските Бугари, а кои отсекогаш се наоѓаат во 
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Македонија, а не во Тракија. Значи, наведените злодела од 

страна на турко-монголските Бугари и навистина биле 

извршени врз Македонците во Македонија. 

          Конечно, малку е познат податокот дека при навлегу-

вањето на Турците на Балканот во XIV век голема помош им 

укажале Бугарите (иако подоцна и самите настрадале од 

нив). Бугарскиот цар Иван Александар бил единствениот 

европски владетел што бил воен сојузник на Турците во 

времето на нивните балкански освојувања! Тој не само што 

ја одбил понудата на византискиот цар за заеднички фронт 

против Турците, туку и склучил сојуз со нив против Византија. 

Сето ова објективно е прикажано во книгата Историја на 

Бугарија (Софија, 1954 год.), каде што на стр. 235 пишува: 

          Напредувањето на Турците во Тракија ја направил 

уште поголема нуждата за формирање на еден општ 

балкански фронт за борба против Турците. За жал, ваков 

фронт дури ни сега не бил создаден. Дури и обратно - во 

1364 помеѓу Бугарите и Византијците избувнал конфликт 

околу црноморските градови Поморие и Несебар. За да им 

се спротистави на Византијците, Иван Александар се 

послужил со турски наемници и склучил сојуз со султанот 

Мурат. Тоа било голема грешка, која ги раздробила силите 

на балканските држави и им дозволила на завојувачите 

полесно да ги остварат своите планови. 

          Подоцна Турците ја окупираат Македонија, откако 

претходно ја поразиле  македонската феудална војска кај 

реката Марица во 1371 година. И додека Бугарите во 

времето на македонско-турската битка на Марица биле 
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воени сојузници на Турците, еве како се однесувале 

Македонците во обидот да си ја зачуваат слободата на 

својата земја. Во цитираната Историја на Бугарија се вели: 

          Стравот од Турците ги зафатил феудалните 

владетели во Македонија, кои сфатиле  дека сега тие се 

на ред. Најсилните македонски феудалци од тоа време 

Волкашин (кој ја управувал Прилепската област) и Углеша 

(владетел на Серската област) решиле да организираат 

поход за да ја скршат турската моќ. Кај селото Черномен 

на реката Марица (недалеку од Одрин) војската наполно им 

била разбиена од страна на одредите на Алил-паша (26 

септември 1371). Голем дел од војниците на чело со 

Волкашин и Углеша загинале во борбата. По битката кај 

Черномен Турците започнале да настапуваат кон запад и 

навлегле во Македонија. На повеќе места тие наишле на 

јуначки отпор од страна на населението, кое докрај се 

борело за заштита на своите родни огништа. 

Драстичен пример за својата храброст дале жителите на 

Битола,кои долго  ги одбивале непријателските одреди. 

(Подвлекувањата се мои, з.м.). 

 Во продолжение на оваа бугарска книга пишува дека 

Бугарите го раскинале својот воен сојуз со Отоманската 

империја дури по смртта на Иван Александар, по 1371 

година. Значи, тоа било во времето по турската окупација на 

Македонија.  

           Поради ова, сам по себе се наметнува заклучокот 

дека во времето на покорувањето и пустошењето на  

Македонија од страна на Турците - Бугарите биле воени 
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сојузници на Отоманската империја! Бугарија потпаднала 

под власта на Турците дури во 1388 година, иако Бугарија 

географски е поблизу до Турција, отколку Македонија.  

* 

 Сите досега изнесени сведоштва уште појасно 

зборуваат дека не само што Македонците немале никаков 

бугарски етнички корен, туку и дека тие честопати  жестоко 

војувале едни против други. Тоа не биле само судири помеѓу 

два различни етникума, туку и помеѓу две различни култури. 

Бугарите од тие времиња не само што на Македонија не 

гледале како на бугарска земја, туку ниту еден тогашен Бу-

гарин и не  помислувал да тврди дека нашите предци биле 

некакви крвни браќа со него. Конечно и ученикот на 

бугарскиот патријарх Евтимие, по име Григориј Цамблак, кој 

пишувал за заточението на Евтимие во Македонија (крај на 

XIV век) не само што сосема јасно ја дефинирал Македонија 

како „туѓа земја”, туку и напишал дека Евтимие, како Бугарин, 

бил странец во Македонија Притоа тој пишува:  

           Варваринот... го испрати на заточение божјиот 

човек во Македонија. Но, Бог благоволи и во оваа туѓа земја 

да се пројави така и на таков начин, та пофалбата за него 

да стане уште повистинита, а самите месни жители да 

станат проповедници и фалители на овој заточен стра-

нец и измачен затвореник. (С. Параос, Народна Волја, 

Благоевград, мај, 1998,с.3; цит. според автентични извори). 
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СОСТОЈБАТА ВО ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА ОД 
БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ ДО ДЕНЕС 

 
Пиринска Македонија (која е наречена така, според 

големата македонска планина Пирин) го опфаќа делот од 
Македонија под Бугарија. Оваа територија зафаќа површина 
од околу 6798 км.2 и таа од завршувањето на Балканските 
војни до денес се наоѓа под бугарска власт. Во периодот од 
1920 до 1928 година околу 96% од нејзиното население се 
етнички Македонци. Бугарските режими веднаш почнуваат со 
денационализација и убедување на Македонците дека тие се 
Бугари. Пиринска Македонија веднаш по Балканските војни 
станува база на бројни македонски револуционерни 
организации, чие дејствување е толерирано од страна на 
Бугарија, иако официјалната политика на Бугарија е антима-
кедонска. Најмоќна македонска организација во дваесеттите 
и триесеттите години на ХХ век е ВМРО (иако нејзиното 
раководство манипулира со националната припадност на 
Македонците и со иднината на Македонија). Може да се каже 
дека Бугарија во тој период сепак има полиберален став кон 
Македонците од останатите земји на чии територии се 
нашле делови од Македонија. Кон ова можеби придонесува 
и економската исцрпеност на Бугарија и нејзината улога на 
поразена земја во Првата светска војна. ВМРО има големо 
влијание во Пиринска Македонија. Тие оваа територија ја 
сметаат како македонска слободна територија.  

Непосредно по Првата светска војна на власт во Бугарија 
доаѓа Земјоделската влада на Александар Стамболиски. Тој 
игра дволична улога спрема Македонците. Од една страна 
соработува со левоориентираните македонски сили и им 
ветува автономија на Пиринска Македонија, но од друга 
страна се залага за зближување со Југославија, која жестоко 
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ги тероризира Македонците во Вардарска Македонија. ВМРО 
на чело со Тодор Александров се спротивставува на ваквата 
политика на Стамболиски, бидејќи гледа опасност за својот 
опстанок. Заради тоа, ВМРО помага во насилното собору-
вање на владата на Стамболиски во 1923 година. На чело на 
новата бугарска влада доаѓа Александар Цанков, но набргу и 
тој бара зближување со Југославија. Наоѓајќи се повторно во 
опасност од уништување (кое би дошло како резултат на 
југословенско-бугарското зближување) водачите на 
позначајните македонски фракции на чело со ВМРО на 
Тодор Александров во 1924 година во Виена потпишуваат 
Манифест за обединување на своите револуционерни сили. 
Заради несогласувањата со тогашната бугарска влада на 
Цанков, македонските револуционерни сили бараат помош и 
од Коминтерната. Цанков врши притисок врз Александров да 
се откаже од Манифестот и овој го прави тоа. Во август 1924 
извршен е атентат врз Александров, најверојатно 
организиран од страна на бугарскиот политички врв. По 
неговата смрт ВМРО се распаѓа на три поголеми дела. На 
чело на десното крило застанува Ванчо Михајлов, кој уште 
повеќе ја засилува автономијата во Пиринска Македонија. 
Слободно се толерираат манифестации на македонското 
национално чувство, а започнува и формирање на маке-
донски институции, па дури и на илегална Македонска 
армија со сопствен Воен инспектор и друг кадар. Се разбира 
дека Михајлов за ваквите дејства има и поддршка од одре-
дени кругови во Софија. Меѓутоа, овие светли 
промакедонски пројави се засенети со крвавите 
меѓумакедонски пресметки помеѓу десницата и левицата, 
при што (посебно од страна на ВМРО на Михајлов) се убиени 
десетици Македонци, но и Бугари. Бугарските воени реакцио-
нерни кругови се спротивставуваат на ваквиот сепаратизам 
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на Михајлов, а се почести се и барањата да се запре со 
убиствата во Пиринска Македонија. Поради ова, во 1934 
година, новата бугарска влада на Кимон Георгиев насилно ја 
укинува воспоставената автономија и ја забранува ВМРО. 
Михајлов одвај успева да се спаси и бега во Турција. Во 
Бугарија тој е осуден на смрт во отсуство. Во 1936 година 
почнуваат судски процеси и против членови на левото крило 
на ВМРО. Подоцна левото крило на ВМРО се сплотува со 
комунистите. Периодот 1934-1944 претставува период на 
уште позасилен бугарски терор врз Македонците, на кој 
овојпат најенергичен противник се силите на македонската 
левица. Во септември 1944 година Бугарија капитулира и 
власта ја превзема левоориентираниот Отечествен фронт, 
кој е под директно влијание на Сталин. Во согласност со 
договорот во Јалта, Бугарија останува во источниот 
комунистички блок. Бидејќи иста е состојбата и во 
Југославија, доаѓа до зближување помеѓу двете земји. 
Претседателите на Бугарија и Југославија, Димитров и Тито, 
во 1947 година постигнуваат договор околу иднината на 
Македонија. Македонската нација е призната и во Бугарија и 
во Југославија, а во Пиринска Македонија е воведена 
културна автономија на Македонците. Ним им е дозволено 
да се декларираат како Македонци и на првиот попис во 
1946 година околу 70% од населението на Пиринска 
Македонија се декларираат себеси како Македонци. Во 
Благоевград (најголем град во Пиринска Македонија) 
отворен е Македонски театар, отворени се македонски 
читалници, а почнуваат со излегување и весници на 
македонски јазик. Од новосоздадената (во Југославија) 
Народна Република Македонија се упатуваат учители, кои во 
Пиринска Македонија ги учат децата на македонски јазик. Се 
либерализира и граничниот премин. Претходно Бугарската 
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Комунистичка Партија (која целосно ја превзема власта во 
Бугарија) објавува дека ја признава македонската нација и се 
оградува од сите претходни пројави на шовинизам од страна 
на претходните бугарски режими кон Македонците. Тоа е 
период на исклучително блиски односи не само помеѓу 
Македонците од двата дела на Македонија, туку и помеѓу 
Македонците и Бугарите воопшто. Фали уште само чекор 
двата дела на поделена Македонија, повторно да се 
обединат во рамките на замислената југословенско-бугарска 
федерација. 

 

 
 
Вреден и досега никаде необјавен историски документ  за 

постоењето на Македонците во Бугарија! Училишно 

свидетелство на ученичката Евелина Атанасова Кирекова од 

1949 година, во кое јасно пишува дека таа е МАКЕДОНКА! 
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Воена книшка на Илија Атанасов Киреков (чичко на 

Атанас Кирјаков), кој го служел воениот рок во 
Бугарската војска во 1952 година во Никопол. Во воената 

книшка Киреков јасно е означен како Македонец по 
народност. 
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Меѓутоа, сето ова паѓа во вода по судирот на Тито со 
Сталин во 1948 година. Тито сака Југославија да ја поведе 
по сопствен пат, вон влијанието на комунистичкиот лагер. 
Овој судир најмногу се рефлектира и врз македонското 
прашање. Бугарија, како верен сојузник на СССР, постепено 
почнува со укинување на културната автономија на Македон-
ците. Сепак, на пописот во 1956 година близу 64% од 
населението на Пиринска Македонија национално се 
декларираат себеси како Македонци. Користејќи го ова (веќе 
антијугословенски настроената) Бугарија ја исфрла паролата 
за обединета и независна Македонија, но притоа, како 
Пиемонт на обединувањето се истакнува Пиринска 
Македонија. Југословените не сакаат ни да слушнат за оваа 
идеја. Тито и не помислува да се откаже од југословенска 
Македонија. Актерите на југословенско-бугарскиот комунис-
тички судир перфидно манипулираат со македонското 
прашање. Конечно, Бугарија се откажува од исправниот пат 
кон македонското прашање и повторно се враќа кон предво-
ените антимакедонски и големобугарски шовинистички 
позиции. Бугарската Комунистичка Партија почнува да врши 
агресивен притисок и терор врз Македонците со цел тие 
повеќе да не се декларираат себеси како Македонци, туку 
како Бугари. Во пописните листи на пописот во 1965 година 
во Бугарија како Македонци се изјаснуваат само најсмелите 
8.750 етнички Македонци, а на пописот во 1975 година не му 
се дозволува на ниту еден Македонец себеси национално да 
се декларира така. Македонците административно се 
бришани како народ. Сето тоа е пропратено со терор врз се 
што е македонско, кој посебно се засилува со долгого-
дишното владеење на бугарскиот комунистички диктатор 
Тодор Живков. Тоталитарниот полициски режим започнува 
со апсења, интернирања и убиства врз Македонците со цел 
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да ги заплаши себеси национално да не се декларираат како 
припадници на македонската нација. Македонците не остану-
ваат рамнодушни кон ваквата состојба. Нивниот отпор 
опфаќа широк дијапазон од организирање на илегални 
организации, кои се борат за заштита на националните 
права на Македонците, па до граѓанска непослушност, но и 
јавни манифестации (демонстрации и сл.).  

Во шеесеттите, седумдесеттите и осумдесеттите 
години на ХХ век во повеќе градови и села на Пиринска 
Македонија забележани се масовни судења на Македонци 
само заради нивното барање на своите национални права. 
Групи Македонци се интернирани во внатрешноста на Буга-
рија, некои од нив се судени на долгогодишна робија, а некои 
се тајно ликвидирани.  

Во 1964 година уапсени се и осудени на две до четири 
години припадниците на македонската младинска група 
„Гарибалди“. Две години подоцна затворена е групата од 
селото Скрт, а и следната групата „Пирин“ од Сандански. 

Четири лица од Благоевград се осудени поради тоа 
што на ѕидовите на ресторанот „Волга“ ги испишале 
паролите: „Ние сме Македонци! Да живее македонскиот на-
род!“. 

Во 1968 година затворени се и осудени над триесет 
луѓе. Уапсени се и осудени пет младинци од селото 
Дамјаница. Полицискиот лов на Македонците особено е 
засилен во 1970 година, кога во Благоевград беа испишани 
повиците: „Браќа Македонци, борете се за Македонија!“, 
„Бараме национална слобода!“ Апсењата биле од такви 
размери што на испомош  морале да дојдат и полициски 
сили од Софија.  

Пиринскиот Македонец Виктор Георгиев сведочи дека 
во градот Петрич постоела промакедонска организација 
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„Сократ“ и дека шесмина нејзини членови биле уапсени, 
додека за време на најголемите притисоци, пиринското 
гратче Гоце Делчев осамнало со голем број пораки 
испишани по ѕидовите на куќите: „Македонско име нема да 
загине!“ Младите Македонци, како јавна манифестација на 
пасивен отпор кон бугарскиот шовинизам, на своите гради 
масовно го теторивале ликот на Гоце Делчев. (Повеќе 
детаљи за бугарскиот комунистички терор против 
Македонците и нивниот отпор кај Тошо Поповски: 
„Македонското национално малцинство во Бугарија, Грција и 
Албанија“, Македонска книга, Скопје, 1981 год. Во оваа книга 
се цитирани бугарски и други документи   за овие настани).  

 
 

 
Амблемот на тајната македонска организација „Илинден“ од 

Пиринска Македонија 1968 година, основана од Сократ Маркилов  
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Ваквата тешка состојба не останува незабележана од 
страна на европскиот демократски печат. За теророт врз 
Македонците од страна на Бугарија пишуваат повеќе 
западноевропски весници. Посебен интерес предизвикува 
подолгата репортажа од угледниот германски публицист 
Виктор Маер, објавена во в. „Франкфуртер Алемајне 
Цајтунг“ на 3 јули 1978 година. Г-дин Маер подолг период 
престојувал во Пиринска Македонија и лично сведочи дека 
најголемиот дел од населението во Пиринска Македонија се 
етнички Македонци, на кои од страна на режимот им е 
забрането така да се декларираат себеси, што значи дека 
тие немаат ниту најосновни национални права. Помеѓу 
другото, г-дин Маер пишува: „... Секој што се нарекува 
себеси како Македонец, автоматски е изложен на 
политички прогонства... Во областа Пирин прашањето за 
националната свест денес спаѓа под надлежност на поли-
цијата...“ Виктор Маер ја цитира реченицата што повеќепати 
ја слушнал од Македонците во Пиринска Македонија, која 
гласи: „Ние сме Македонци, чисти Македонци, но нам не ни 
е дозволено да се изјасниме како такви!“  

Крахот на комунизмот во Бугарија и нејзиното 
претворање во демократска земја накратко донесе надеж 
дека ќе се промени и положбата на Македонците. Македон-
ците се радуваа на демократијата и во 1989 и 1990 година 
тие одржаа демонстрации и јавни собири низ неколку места 
во Пиринска Македонија (па дури и во Софија). Формирани 
се неколку македонски организации, а почнува со 
излегување и нивни весник. Сепак, ова не трае долго. Некои 
од водачите на македонските организации под разни 
изговори се уапсени, а јавните собири на Македонците се 
забранети. Бугарскиот режим, како опонент на чистите маке-
донски национални организации, формира и финансира 
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организација составена од етнички Македонци - национални 
предавници и одродени Македонци, кои, под влијание на 
бугарската пропаганда, сметаат дека Македонците се 
„Бугари“.  

Бугарија и денес се плаши од признавањето на 
националните права на Македонците и таму Македонците се 
уште не само што немаат никакви национални права 
(училишта на македонски јазик, политички партии, културни 
институции и сл.), туку и континуирано се изложени на разни 
форми на притисок од страна на бугарскиот режим.  

 
 
 
 

ИЗЈАВА ОД АТАНАС КИРЈАКОВ: 

 За време на комунизмот, Македонците под Пирин, не 

само што не можеа да се движат без „Открит лист“ (еден 

вид виза за патување), туку им беше забрането и да 

слушаат македонски песни. Единствена можност за 

видување со роднините од Вардарска Македонија во тоа 

време беа  таканаречените „свиждања“. Македонците од 

Пиринска Македонија купуваа грамофонски плочи со 

македонски народни песни и се обидуваа кришум да ги 

пренесат преку граница. Ако ти најдеа бугарските 

полицајци на граница плоча со македонски песни, те 

казнуваа, а плочата ти ја кршеа на лице место. Оние 

Македонци под Пирин, кои успеваа дома да пренесат 

плочи со македонска музика  минуваа низ иглени уши. Тие 
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потоа се собираа и ги пуштаа кришум, но тивко само со 

затворени врати и прозорци.  

 

Имам забележано и други податоци за страдањето 
на Македонците во Пиринска Македонија во време на 
комунизмот во Бугарија. Некои од нив ги презедов и од 
записите на писателот Славе Македонски. 

Пет години во затвор лежел Јордан Костадинов 
Иванов од Сандански.  

Осум години во затвор лежел Стојан Георгиев 
Томовичин.  

Седумнаесет години лежел во затвор Сократ 
Данаилов Маркилов ... 

Лежеле во бугарските затвори само затоа што се 
декларирале како Македонци по националност... И уште 
колку уште има малтретирани, раселени, интернирани, 
убиени...Крај нема. 

Стефан Смиленов Пржовски лично кај него дома ми 
има кажувано за своите страдања. Во 1953 година бил 
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член на илегална македонската организација во Горна 
Џумаја. Бил осуден на пет години затвор. Еден месец 
лежел во Софискиот затвор, а потоа го однеле во логорот 
Белене на реката Дунав. Таму лежел затвор се до 1956 
година. Според неговите сеќавања, таму имало затворено 
на робија околу стотина Македонци судени за 
македонското прашање. Најголем дел од нив биле од 
пиринскиот дел на Македонија, но имало и од Бугарија. 
Дури имало еден Македонец и од вардарскиот дел на 
Македонија, од село Митрашинци, Беровско. Се викал 
Илчо Мустаковски. Таму, во  месец март ги терале да 
копаат канал и тоа почнувале од 15.00 часот  попладне, па 
се до следниот ден наутро. Газеле во студена вода и таму 
Стефан се разболел, па во јануари 1957 година го однеле 
во болница во Софија. Од Софија го пренеле во затворот 
во Ќустендил каде лежел уште шест месеци, по што бил 
ослободен. Истата, 1957 година, Стефан Пржовски 
побегнал преку граница. Се преселил во вардарскиот дел 
и четири години живеел во Велес. Еден ден  решил да се 
врати накратко за да се види со блиските во село 
Покровник. Меѓутоа, бил фатен од бугарските граничари  и 
бил осуден на шест и пол години затвор. Прво лежел во 
Софија, а од софискиот затвор го префрлиле во затворот 
во Стара Загора. Потоа лежел и во Пловдив. Во 1964 
година, по одлежани три години, го фатила некоја 
амнестија од Врховниот Суд, по што бил ослободен. Во 
затворите (како и во логорот Белене) Македонците секоја 
година го одбележувале Илинден. Кога излегол од 
затворот Стефан Пржовски, се вратил дома во селото 
Покровник и таму продолжил со својата македонска 
дејност. По трет пат бил уапсен и пак бил осуден на три 
години затвор, од кои одлежал две и пол. Од падот на 
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комунизмот во 1989 година, па се до својата смрт, Стефан 
Пржовски од селото Покровник (Горно Џумајско) беше 
еден од најактивните членови на ОМО „Илинден“. 

Методи Николов Џупанов од село Добарско, 
Разлошко се родил во 1927 година. Завршил Бугарска 
филологија  на Софискиот Универзитет, по што се вратил 
во родното село и работел како учител. Уште како студент 
се приклучил во илегална македонска организација, а кога 
се вработил како учител во селото и самиот основал 
македонска организација. Од МВР Благоевград, преку 
свои шпиони, дознале за активноста на Методи по што 
бил повикан во тамошното МВР божем на разговор. Но, 
таму бил тепан и мачен во нивните подземни простории. 
Го терале да каже кои се членови на неговата 
организација.  Од последиците на ова тепање Методи 
подоцна починал.  

 
 

СВЕДОШТВО ОД СОКРАТ ДАНАИЛОВ МАРКИЛОВ: 

 Славчо од село Рибник, поранешен фотограф од 

Петрич фотографираше летоци од ОМО „Илинден“, 

нарачани од претставникот на тогашната ОМО „Илинден“ 

(Сократ). Тој Славчо покажал една од фотографиите на 

тогашниот началник на МВР во Петрич Коста Михалчев  и 

му кажал дека Сократ (јас) со група соборци имаат 

создадено илегална  организација ОМО „Илинден“. На 

15.11.1973 год. околу 11 часот, понеделник, по патот за 

село Дрангово, кај местото Помпата, до каналот, застанаа 

три автомобили еден по друг, а пред нив имаше џип на 

МВР. Таму беа началникот на МВР Михалчев, по него 
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беше Досев, а најпозади Ванчо Фуци (Узунов) и уште 

седуммина кои не ги познавав. Се доближија до оградата 

до која стоев, до мене дојде Михалчев и ме праша: „Добар 

ден Сократе, дали знаеш зошто доаѓаме?“ Му одговорив: 

„Знам, но многу малку.“ Тогаш до мене дојде Досев со 

уште двајца, ме фатија и ми ставија лисици на рацете, а 

потоа ме внесоа во една „Лада“ и ме одведоа во Петрич. 

Ме качија во МВР и ме внесоа во соба во која имаше 

непознат човек. Пред тоа Михалчев нареди да ме 

претресат. Се покажа дека непознатиот е главниот јавен 

обвинител на НР Бугарија Иван Вачков. Тој почна да ме 

испрашува: „Колку души сте во организацијата? Каде ви е 

оружјето? Од кога е создадена организацијата?“ Им 

одговорив дека ништо не знам и им реков дека органи-

зацијата е основана на 15.04.1968 година. Ме симнаа во 

ќелиите во МВР во Петрич. Кај мене дојде милиционер и 

ме праша: „Зошто те уапсија Сократе?“. Му одговорив: 

„Отвори ја вратата за да видам кој си, па да ти кажам.“ Тоа 

беше Атанас – тепачот во милицијата. Се познававме и го 

замолив: „Атанасе, направи ми услуга. На масата има 

триесет лева, земи ги и однеси ги на жена ми за да купи 

леб на децата.“ Со неговото одење кај нас дома, жена ми 

дозна дека сум уапсен. Таа веднаш стапила во контакт со 

членови на организацијата и им  кажала дека сум уапсен. 

На 06.11.1973 год. утредента, без да ми дадат да јадам, 

ме качија во колата „Лада“ и ме одведоа во Благоевград. 

Со мене патуваше полковник Ацев и еден милиционер кој 

ме чуваше. А во понеделникот утрото ме одведоа во 



41 

 

Софија. Ме одведоа во „Развигор“ – подземните просто-

рии на Службата за државна безбедност во „Дрвеница“. 

Условите во кои бев чуван се под секаква критика и нема 

смисла да ги опишувам бидејќи е тешко да ги сфатат оние 

кои  немаат претстава, а за оние кои ги знаат, нема 

потреба да ги објаснувам. Тогашниот функционер Леонид 

Шарланџиев наредил жена ми да биде иселена во Ловеч, 

заедно со децата. Куќата неколкупати ни ја претресувале 

и она што им се бендисало го украле. Кога ги иселувале 

жена ми и децата во акцијата учествувале: Коста 

Михалчев, Славчо фотографот, Чавков, Кицев, Гришата 

(началник на Службата за државна безбедност во 

Петрич), Досев и Стојан Мазников. Независно од тоа што 

душите на овие „херои“ веќе се упокоени, се случило така 

што жена ми дошла со „открит лист“ за да си земе алишта 

и други работи од куќата. Отишла право кај Михалчев и 

Инџев  за да си го завери „откритиот лист“ и им рекла: 

„Дајте ми два-три дена за да си го земам багажот од 

куќата и да си приберам некои работи.“ Михалчев и Инџев 

ја одбиле со зборовите: „Не само што нема да ти го 

потпишеме листот, туку ти повеќе ни Петрич нема да го 

видиш!“ Излегувајќи од МВР жена ми Цвета отишла кај 

сосетката Нада Спирова и и рекла: „Денес во МВР ми 

кажаа дека веќе Петрич нема да го видам“. Истиот ден, 

дали сама отишла или сосила била таму одведена, Цвета 

ја најдоа отровена на лозјето.  Од кого и како, до денес не 

знам. Официјално рекоа дека сама се отровила, но тоа е 

лага од комунистите. Еден од доказите е тоа што најпрво 
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ја нашле луѓето од џипот на МВР отровена на вилата на 

нашето лозје. Милицијата му кажала на мојот зет Борис, 

сопругот на ќерка ми,  дека баба му се отровила на лозјето 

и му рекле да појде заедно со Илија Димитров од МВР. 

Отишол зет ми заедно со луѓето од МВР на лозјето, ја 

ставиле во џипот, ја донеле со хеликоптер во Софија и 

установиле дека жена ми Цвета се отровила. Во затворот 

ми дадоа извештај од  обдукцијата, кој потоа ми го зедоа. 

 

Сократ Данаилов Маркилов 

Петрич, ул. „Димо Хаџидимов“, бр. 20 

Запис од 17.02.1992 

 

 

СВЕДОШТВА ЗА БУГАРСКИОТ ТЕРОР ПРОТИВ 
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВРЕМЕТО НА ДЕМОКРАТИЈАТА 

(Сведоштвата се собрани од Атанас Кирјаков) 
 

Многу етнички Македонци загинаа при „неразјаснети 
околности” по 1989 година како, на пример, претседателот 
на македонското Христијанско Братство „Св. Пророк 
Илија” - Асен Аџиски и секретарот на ова Братство - 
Венцислав Овнарски, кој беше најден целиот сокршен како 
лежи во кома пред својата куќа. Полицијата рекла дека 
наводно „паднал од терасата”. 

Костадин Војводата од Петрич (кој долги години 
живееше во Чикаго, САД) дојде за да дејствува во 
Пиринска Македонија, но набргу доживеа сообраќајна 
несреќа. Ни рекоа дека близу градот Дупница удрил со 
својата кола во некој шлепер. Веднаш заминавме во 
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Софија во болницата „Пирогов“, каде разбравме дека бил 
однесен. Го затекнавме во кома и по неколку дена умре 
без да се освести и да ни каже што му се случило. 

Иван Ѓуров од село Микрево, близу Сандански 
(благајник и член на ОМО „Илинден“) го најдоа мртов на 
крајот од селото. Полицијата кажа дека бил   „прободен од 
селски бик”.  

Ите од Грамада го врзаа за шините за да го прегази 
возот од Софија за Кулата. 

Мирчо Јуруков од ОМО „Илинден“ го најдоа во една 
вечер прегазен од воз на периферијата на Софија. 

Иван Стефанов Милчев млад поет од село Гега 
(Петричко) и член на ОМО „Илинден“ го најдоа мртов на 
селските гробишта разнесен од бомба. 

Наш член од село Логодаш го убија за време на лов. 
Наводно бил убиен „по грешка” од вработен во МВР. 

Мајор Иван Златев (Бугарин од Јамбол) и вработен 
во Службата за државна безбедност во Петрич застрела 
две наши македонски деца. Ги застрела децата затоа што  
пееле македонски песни („Земјо Македонска“ и други). 
Децата се викаа Панде Илиев Панделиев и Георги Гецев 
Кирилов.  

Ова се само мал дел од загинатите Македонци, а 
уште колку ги има...  

Еве и некои други настани. 
На 23.03.1990 год.  во Петрич за време на мирна 

македонска манифестација бугарската милиција уапси 
еден Македонец. Присутните Македонци со своите тела ја 
заобиколивме милициската кола, по што Македонецот 
беше ослободен. 

На 06.06.1990 г. во Благоевград неколкумина Маке-
донци пред зградата на Судот протестираа со штрајк со 
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глад по повод одлуката на Судот да не ја регистрира ОМО 
„Илинден“. Дојде бугарската милиција и со сила ги растера 
македонските демонстранти. Извесен број беа уапсени и 
одведени со милициските камиони надвор од Благоевград 
и беа исфрлени од камионите на земјата крај тунелите на 
село Железница (во општина Симитли) до реката Струма. 
Демонстрантите потоа се вратија пеш во градот. 

На 01.08.1990 год. ОМО „Илинден“ требаше да го 
одржи својот прв конгрес во село Оштава (планиран да 
трае два дена, на 1 и 2 август – Илинден). Присутните 
македонски делегати беа опколени со тешко вооружени 
милиционери, кои водеа и кучиња. Милиционерите беа 
наредени во три кордони. Македонските делегати беа 
малтретирани, а материјалите за Првиот Конгрес на ОМО 
„Илинден“ беа конфискувани. Дел од македонските деле-
гати беа уапсени и спроведени во градот Сандански. 
Конгресот на ОМО „Илинден“ не се одржа затоа што беше 
растурен од бугарската милиција. 

На 16.09.1990 год. кај местото „Студена вода”, на 
патот од село Микрево до Берово (каде требаше да се 
одржи Собор) бугарската милиција, без никакво 
објаснување,  им ги одзеде пасошите на дваесет и двајца 
Македонци, членови на ОМО „Илинден“. 

На 19.12.1990 год. во Благоевград Македонците пред 
ГУМ организираа собирање потписи. Милицијата со сила 
ја растури оваа активност првози што беа уапсени тројца 
Македонци. Некои од присутните Македонци беа тепани 
бугарската милиција. 

На 26.12.1990 повторно во Благоевград пред 
Управата за патишта Македонците организираа собирање 
потписи, но милицијата ја растури и оваа акција. Повторно 
имаше тепани Македонци, а еден беше уапсен. 
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На 20 април 1991 г.,организиравме македонски собир 

на гробот на Јане Сандански.  Бугарската полиција и војс-

ка го спречија собирот и не потиснаа кон полјаните. Гене-

раторот за струја и озвучувањето ни беа конфискувани. 

На 04.05.1991 год. во Благоевград членови на ОМО 

„Илинден“ полагаа цвеќе на Споменикот на Гоце Делчев. 

Бугарската полиција интервенираше при што еден 

Македонец беше уапсен, а неколкумина беа тепани. 

На 19.04.1992 год. Главниот јавен обвинител на 

Бугарија Иван Татарчев го забрани организирањето собир 

на гробот на Јане Сандански во Роженскиот манастир од 

страна на ОМО „Илинден“. Македонците беа физички 

спречени да одат во манастирот од страна на бугарската 

полиција, при што имаше тепани Македонци.  
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ДОКУМЕНТИ И СВЕДОШТВА... 

ОМО „Илинден“ е основана на 14 април 1990 година 

во градот Сандански (Пиринска Македонија) во станот на 

Вихрен Запрев. На основачкиот состанок присуствуваат 

делегати од неколку, дотогаш илегални, македонски 

организации. На овој состанок е утврдено името на органи-

зацијата кое гласи: Обединета Македонска Организација 

„Илинден“ (ОМО „Илинден“). За главно седиште на органи-

зацијата е избран Благоевград како најголем град во 

Пиринска Македонија. На овој состанок е избрано и 

раководство во состав: 

Сократ Данаилов Маркилов (Почесен претседател) 

Стојан Георгиев Томовичин (Претседател) 

Јордан  Костадинов Иванов (Потпретседател) 

Петар Марчев (Секретар) 

Атанас Кирјаков (Главен координатор) 

Координациски Совет: 

Членови: 

Јордан Бербатов 

Теодосиј Попов 
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Красимир Тупарев 

Георги Сухарев 

Костадин Златинов 

Димитар Карамачев 

Кирил Иванов (Благајник) 

Контролно-Ревизиска Комисија: 

Иван Ѓуров 

Вихрен Запрев 

Усвоени се Програма и Устав на ОМО „Илинден“. Во 

дел од Програмата се вели: 

 

ПРОГРАМА НА ОБЕДИНЕТАТА МАКЕДОНСКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА „ИЛИНДЕН“ 

 Пиринска Македонија дел од целокупна Македонија и 

припаѓа на македонскиот народ, кој како таков се 

формирал уште во древноста, го продолжил  своето 

егзистирање за време на отоманското владеење и ја 

остварил својата национална независност и по 

распарчувањето од страна на воено-сепаратистичкиот 

сојузнички договор помеѓу Бугарија, Грција и Србија од 

1912 година, па до ден денешен. 
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 Македонците, како во Пиринска Македонија, така и 

во другите делови на Македонија, се разликуваат од 

своите соседи: Бугари, Срби, Грци и Албанци по јазик, 

култура, фолклор и народна психологија. Денес тие се 

толку издиференцирани како заедница, како и сите други 

народи кои зборуваат словенски: Срби, Хрвати, Словенци, 

Руси, Полјаци, Бугари, Чеси, Словаци и Украинци. 

 На територијата на Пиринска Македонија живеат 

околу 90% Македонци христијани и Македонци муслимани 

со македонско национално самосознание и околу 5% 

бугарофили, кои се плод на бугарската асимилаторска 

политика од XIX и ХХ век. Има и околу 2% Турци и 3% 

Цигани. 

 Името Македонија, Македонка, Македонец претста-

вува гордост, достоинство и радост за личноста, име 

кое ни е пренесено низ вековите од нашите предци, па се 

до денешни дни. 

 Со македонскиот грб /лав/ на Филип и Александар 

Македонски се издигнува знамето, како симбол за 

самоопределување во национално ослободителните 

борби за македонска држава. 

 Лавот се наоѓа во Македонија по цркви и манастири. 

Затоа Македонија не е географска област и поим, туку  

смисла, содржина, состојба и достоинство на еден народ, 

кој се гордее и умира за Македонија. 

 ОМО „Илинден“ е приемник и продолжувач на многу-

вековните  националноослободителни борби за независна 

македонска држава.  
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 ОМО „Илинден“ е приемник и продолжувач на 

борците од националноослободителните движења во 

Пиринска Македонија за своја независност.  

 По поделбата на Македонија во 1912 година, па се до 

1944 година, македонските борци и наследници на Дамјан 

Груев, Јане Сандански, ја продолжија вековната борба. 

 Во Македонија повторно потекоа реки крв. Убијците 

на Фердинанд, Борис Трети, Александар Цанков, Тодор 

Александров, Ванчо Михајлов и други го попречуваат 

развитокот на националниот идентитет на Македо-

нецот во Пиринска Македонија, сеејќи страв и ужас среде 

населението. 

 Борбите за национална независност не стивнуваат 

ниту во периодот од 1948 до 1989 година кога тотали-

тарниот режим на комунистичката партија систе-

матски ги уништува Македонците и ја потиснува секоја 

идеја за независност . (...) 
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 За време на основањето на ОМО „ИЛИНДЕН“, донесен 

е и Устав на оваа организација. 

Во Уставот на ОМО „Илинден“, меѓу другото, пишува: 

 

УСТАВ НА ОБЕДИНЕТАТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

„ИЛИНДЕН“ 

 

 Чл. 1. ОМО „ИЛИНДЕН“ има за цел да ги сплоти сите 

Македонци, граѓани на НРБ врз културна основа. 

 Чл. 2. Во согласност со чл. 19 и чл. 20 на Хелсин-

шката декларација и чл. 52 од уставот на НРБ, ОМО 

„Илинден“ ќе се залага за признавање на македонското 

малцинство во НРБ. 

Чл. 3. ОМО „ИЛИНДЕН“ ќе се организира врз терито-

ријален принцип. 

А)  ОМО „ИЛИНДЕН“ во секоја населба ќе формира 

своја секција. 

Б) Секоја секција ќе се раководи од месно раководно 

тело. 

В) Целата дејност на ОМО „ИЛИНДЕН“ ќе се 

раководи од Координативен совет со седиште во гр. 

Благоевград. 

 Чл. 4. Член на организацијата може да биде секој без 

разлика на полиитчка и партиска припадност, религија, 

јазик и социјална состојба, кој не е компромитиран со 

нешто нечесно пред општеството. 

Чл. 5. Приемот на членови се одвива преку подавање 

изјава до месната секција. 
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Чл. 6. Членот на организацијата кој ќе изврши дело 

навредливо за уставот, ќе биде исклучен. 

Чл. 7. ОМО „ИЛИНДЕН“ е доброволна организација. 

Секој член може, според сопствна желба, да ја напушти 

организацијата. 

Чл. 8. ОМО „ИЛИНДЕН“ не се бори за прекројување на 

територијалната целоина на НР Бугарија. 

Чл. 9. ОМО „ИЛИНДЕН“ нема да се служи со 

насилство, брутални, нехумани и незаконски  дејства за 

постигнување на своите цели. 

Чл. 10. ОМО „ИЛИНДЕН“ се спротивставува на секој 

вид сепаратизам,  шовинизам, асимилција и геноцид. 

Чл. 11. ОМО „ИЛИНДЕН“ го поддржува правото за 

целосно самоопределување на секој човек независно од 

неговата етничка и религиозна припадност. 

Чл. 12. Членовите на ОМО „ИЛИНДЕН“ се задолжу-

ваат да си помагаат како браќа. 

Чл. 13. ОМО „ИЛИНДЕН“ се претставува пред надво-

решниот свет преку раководно тело – претседател, 

секретар и портпрол. 

Чл. 14. Координативниот совет се состои од 11 

души во кои влегуваат: претседател, заменик прет-

седател, секретар, глaвен координатор и портпарол. (...) 

 Чл. 15. Координативниот совет се избира според 

изборни начела во рок од една година. 

Чл. 16. ОМО „ИЛИНДЕН“ ќе организира свој конгрес 

секоја година на 2 август, денот во кој во 1903 година, е 

подигнато Илинденското востание во МАКЕДОНИЈА. 
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 Чл. 17. Највисок раководен орган на ОМО „ИЛИНДЕН“ 

е Конгресот, пред кој Координативниот совет ќе дава 

отчет за својата дејност. 

 Чл. 18. Конгресот го избира координативниот совет 

и му го определува местото на секој член преку јавно 

гласање. 

 Чл. 19. Организацијата ќе им помага материјално  и 

морално на сите свои членови кои ќе се најдат во 

неприлика (репресирани, неправедно избркани од работа и 

др.) и ќе помага за  обезбедување на нивните права. 

 Чл. 20. ОМО „ИЛИНДЕН“ ќе ги обезбедува своите 

средства од  членарина, подароци и други дејности во 

согласност со законите на НРБ. 

 Чл. 21. ОМО „ИЛИНДЕН“ ќе има отворено банковна 

сметка, свој амблем – симбол и печат за печатење на 

документите на организацијата.  

 
Леток на ОМО „ИЛИНДЕН“ од 1990 година 
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Масовен македонски собир организиран од ОМО „ИЛИНДЕН“ – 

Поклон на гробот на Јане Сандански на Роженскиот манастир на 

кој се собраа околу 10.000 Македонци од пиринскиот дел на 

Македонија. Собирот се одржа на 22.04.1990 година

 

Познатиот македонски деец и страдалник Сократ Маркилов со 

сопругата (22.04.1990 година). 
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Молба за прием на членови во ОМО „ИЛИНДЕН“ 
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До Претседателот на Окружниот суд 

Гр. Благоевград 

 

МОЛБА 

од 

членовите на ОБЕДИНЕТАТА МАКЕДОНСКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА „ИЛИНДЕН“ 

 

 

Др. Претседател, 

Ние членовите на ОБЕДИНЕТАТА МАКЕДОНСКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА „ИЛИНДЕН“ Ве замолуваме да биде 

регистрирана нашата организација за да добие правен 

статус. Со добивањето на овој статус ние ќе можеме да 

отвориме банкарска сметка во БНБ.  

Уверени сме дека молбата ќе ни биде одобрена! 

Кон молбата ги приложуваме следните документи: 

1. Устав на ОМО „ИЛИНДЕН“ 

2. Програма на ОМО „ИЛИНДЕН“ 

3. Протокол од основачкото собрание 

4. Деклрација од членовите – основачи 

 

18.04.1990 

Гр. Сандански 

 

Со почит 

ОМО „ИЛИНДЕН“   
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НЕ НА НАОФАШИЗМОТ! ОБЕДИНЕТА И НЕЗАВИСНА 

МАКЕДОНСКА ДРЖАВА – ГАРАНТ ЗА СТАБИЛЕН МИР НА 

БАЛКАНОТ! НЕ НА НОВАТА БАРТОЛОМЕЈСКА НОЌ! 

МАКЕДОНКИ И МАКЕДОНЦИ! 

 Пред 67 години на 12 септември 1924 година, според 

инструкциите и покровителство на бугарскиот царски двор (цар 

Борис и премиерот Александар Цанков), садистот, терористот и 

јавно декларираниот фашист Иван Михајлов (Ванчо Крволокот) 

заедно со неговата банда врховисти и јаничари на македонскиот 

народ, ја окрвавија македонската земја со невина крв. 

 12 септември 1924 година е црн датум во македонската 

историја. Колежот започнал во Горна Џумаја со убиството на над 

160 македонски револуционери. Жестокиот масакр над цветот на 

македонската интелигенција е познат под името Вартоломејска 

ноќ. Утредента река Бистрица потече крвава, а илјадници 

писоци, солзи и црни шамии ја покрија поробена Македонија и 

таа потона во траор. Масакрот посеа страв и ужас среде 

македонскиот народ. На бугарската влада и требаше плашлив и 

покорен македонски народ за да го држи под ропство. Тоа беше 

сигнал за обединување на Софија, Атина и Белград против 

Македонија. Во егејскиот и вардарскиот дел на Македонија беа 

убиени стотици Македонци, а во пиринскиот дел на Македонија 

беа убиени илјадници Македонци. И денес поробена Македонија 

жали за своите синови: (СЛЕДУВААТ ИМИЊАТА). 

 МАКЕДОНЦИ, помнете го минатото! Македонци, не 

дозволувајте да се обнови неофашизмот и врховизмот! 

МАКЕДОНЦИ, борете се за суверена Македонија! 

 НЕ НА ФАШИЗМОТ НА ВАРТОЛОМЕЈЦИ! МАКЕДОНЦИ 

ГЛАСАЈТЕ ЗА СЛОБОДНА И НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА! 

ИЗДАВА ОМО „ИЛИНДЕН“ 
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Леток на ОМО „ИЛИНДЕН“ од 1991 година 
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Леток на ОМО „ИЛИНДЕН“ од 1991 година (Повик за чествување 

на 76-годишнината од смртта на Јане Сандански) 
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Леток од „ВМРО Независна“ на Георги Солунски 
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Документ за регистрација на „ВМРО Независна“ 
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ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

КОПИЈА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СОБРАНИЕ 

ДО  ........................................................................... 

 

ДЕКЛАРАЦИЈА 

НА 

  

 Меморијален собир, одржан од Обединетата 

македонска организација „Илинден“ на 20.IV.1991 г. во 

Роженскиот манастир по повод 76-годишнината од 

подмолното убиство на Јане Сандански. 

 Собрани денес, овде пред гробот на легендарниот 

македонски револуционер и борец за слободна и независна 

македонска држава, ние Македонците од Пиринска 

Македонија се пројавуваме со своите историски, правни и 

национални основи да ги заштитиме националните права 

на Македонците, потпирајќи се врз меѓународното право и 

меѓународните договори од: 

1. Уставот на ООН, донесен во Сан Франциско 1945 

година.  

2. Заедничката декларација за правата на човекот од 10 

декември 1948 година. 

3. Меѓународниот пакт за граѓански и политички права. 

4. Финалниот акт на Советот за безбедност и соработка во 

Европа (1975 година) потпишан во Хелсинки од 35 

држави.  

5. Финалниот документ од Виенската средба од 15.II.1989 

година. 
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6. Документ од средбата во Копенхаген на Конференцијата 

за безбедност и соработка во Европа од 1990 година. 

Сите овие документи се потпишани од Република 

Бугарија. 

 Ние членовите на ОМО „Илинден“ сме продолжувачи 

на вековната борба на македонскиот народ за независна 

држава и ќе опстоиме и ќе се бориме за давање 

национални права на Македонците од пиринскиот дел 

на Македонија. 

 Борбите на овој страдалнички народ во целата 

историја на своето постоење не стивнуваат и за ова 

постојат многу докази. 

- Низа херојски востанија во периодот од 7 до 11 век 

со краен резултат – создавање на Самуиловото 

царство и негово жестоко уништување со 

ослепувањето на 15-те илјади војници. 

- Период на национално-ослободителните борби  

(преродбата овенчана со востанието на кнез 

Карпош, Пијанечко-малешевското востание од 1876 

година, Кресненското востание од 1879 година и 

херојското Илинденско востание од 1903 година. 

Патот на македонскиот  народ за слобода бил 

попречуван многу пати од: 

- Сепаратистичкиот воен сојуз за поделба на 

Македонија од 1912 година и геноцидот и 

асимилиција на македонската нација од Бугарија, 

Србија и Грција. 
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- Првата и Втората светска војна, кои се водеа и на 

територијата на Македонија за сфери на влијание. 

Репресиите и асимилацијата на престанаа ни по 

Втората светска војна.  

ОМО „ИЛИНДЕН“ сфати дека дека од 10 ноември 1989 

година досега односот на бугарската влада и на Великото 

народно собрание кон Македонците од Пиринска 

Македонија не е променет, туку напротив, се спроведува 

политика на дискриминација и асимилација на ова 

население. 

 Беше одбиена регистрацијата на ОМО „ИЛИНДЕН“ од 

страна на високите судски органи. Беше извршено грубо 

физичко насилство со употреба на вооружен одред за 

прекинување на конгресот на организацијата на 2 август 

1990 година, со што малку фалеше да дојде до крвопро-

левање. 

Одбивањето на бугарската влада да ги признае 

правата на македонското население ни дава законско пра-

во и основа да го изразиме својот протест и да поставиме 

наши барања: 

1. Нашите одземени национални права да се 

регулираат во согласност со меѓународните 

договори за правата на малцинствата.  

2. Воведување македонски јазик, историја и култура 

во сите учебници и образовни институции во 

Пиринска Македонија. 
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3. Право на емитување радио и ТВ емисии на 

македонски јазик од град Благоевград. 

4. Да има час за предавање на македонски јазик, 

историја и фолклор за Македонците во Бугарија и 

Радио Софија. 

5. Да прекине асимилацијата и уништувањето на 

македонската култура. 

6. Право на книги и печат на македонски јазик. 

7. Неврокопската епархија да се присоедини кон 

Македонската Православна Автокефална црква со 

седиште во Охрид. Да биде избран Македонец 

владика и Црквата во Пиринска Македонија да биде 

независна од бугарската. 

8. Сите бугарски политички партии и организации на 

територијата на Пиринска македонија да бидат 

распуштени или да се преименуваат во маке-

донски, кои ќе ги заштитуваат националните права 

на Македонците. 

9. Бугарските националистички, неофашистички и 

врховистички партии и организации кои  спроведу-

ваат пропаганда за Голема Бугарија и пропаганда 

за војна на Балканот и асимилација на македонс-

ката нација да бидат забранети со закон согласно 

член 20 од Меѓународниот пакт за граѓански и 

политички права.  
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10. ОМО „ИЛИНДЕН“ ја осудува престапничката 

политика на БСП, која создаде страв и ужас среде 

населението од Пиринска Македонија кои настапија 

како последица на геноцидот, теророт и сите други 

нехумани средства за уништување на национал-

ното достоинство на Македонците од бугарските 

власти во периодот од 1912 до 1991 година.   

11. ОМО „ИЛИНДЕН“ ќе направи големи напори за да 

го изведе населението од стравот, нервозата и 

стресната состојба поради асимилаторската 

политика што ја спроведува, а ги осудува и 

комунистите од Пиринска Македонија, кои беа 

слепо оружје на Априлската линија во газењето на 

националните права на Македонците.  

12. Бараме да бидат судени државниците и 

служителите на безбедносните служби кои 

извршија престап спрема Македонците муслимани 

и христијани поради својата национална  

припадност и религиозни убедувања.  

13. ОМО „ИЛИНДЕН“ ќе бара соработка со власта за 

барање одговорност од партии и организации, како 

и од поединци кои манипулираат со македонската  

историја и создаваат страв и напрегнатост среде 

населението во Пиринска Македонија.  

14. Давање статус на целосна стопанска, културна и 

политичка автономија на Пиринска Македонија. 

Напуштање на бугарската окупаторска војска од 

Пиринска Македонија. 
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15. Право за барање економска помош од западните 

држави за развивање на селското стопанство и 

туризмот во пиринскиот дел на Македонија.  

16.  Ако не одговори позитивно на нашите барања 

бугарската влада, ОМО „ИЛИНДЕН“ ќе излезе пред 

ООН, Европскиот Совет и Европскиот парламент и 

пред Големите сили во интерес на мирот на 

Балканот и Европа за избегнување воени конфлик-

ти од засилениот национализам од Бугарија, 

Србија, Грција и Албанија со следниве барања: 

- Анулирање на воено-сепаратистичкиот сојуз од 20 

февруари 1912 година меѓу Бугарија, Србија и 

Грција. 

- Заминување и напуштање на заграбените 

територии од страна на завојувачите кои со сила ја 

поделија Македонија и ревизија на Договорот од 

Лондон од 30 мај 1913 година.  

- Обединување на Македонија под покровителство 

на ООН и заштита на Големите сили со државен 

систем според западноевропски терк.  

Ставање крај на вековните борби меѓу балканските 

народи. 

 

20 април, 1991 година 

РОЖЕНСКИ МАНАСТИР 
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До началникот на РДВР – Благоевград 

 

 Ве информираме дека на 21 јули 1991 година во 

сабота од 10.30 часот на плоштадот „Никола Јонков 

Вапцаров“, град Банско – пирински дел на Македонија, 

ОМО „Илинден“ организира свечено одбележување на 88-

годишнината на Илинденското Преображенско востание. 

 Ве повикуваме да дејствувате во насока на 

зачувување на јавниот ред за време на свеченоста. 

24.07.1991 

Благоевград 

КС на ОМО „Илинден“ 

Претседател: Ст. Георгиев 

Секретар: 

Ј. Бербатов 
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Леток на ОМО „Илинден“ (мај, 1991) 
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Леток на ОМО „ИЛИНДЕН“ од 1991 година (Повик за присуство 

на митинг во Банско) 
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Од лево на десно: Јордан Костадинов, Атанас Кирјаков и Благој 

Дупкарски на местото „Орловец“ во село Крупник пред 

споменикот каде во 1924 година групно беа ликвидирани 

Македонци од ВМРО на Иван Михајлов 
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АПЕЛ 

Кон 

Македонците од Пиринска Македонија 

ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА Е ДЕЛ ОД ЦЕЛОКУПНА 

МАКЕДОНИЈА И МУ ПРИПАЃА ЕДИНСТВЕНО Н 

МАКЕДОНСКИОТ НАРОД 

 

 Драги сонародници, 

 На 13 октомври 1991 год. ќе се одржат избори за 

народни претставници во Народното собрание на Репуб-

лика Бугарија. 

 Браќа и сестри Македонци, за кого сте вие и за кои 

партии ќе ги дадете гласовите?... Сите бугарски политички 

партии во Македонија спроведуваат асимилаторска поли-

тика и го негираат вашето право да бидете Македонци и 

чеда на вашите родители. За асимилаторите и нацио-

налистите ли ќе гласате? Ако денес српскиот национализам 

го убива хрватскиот народ, зарем нема утре бугарскиот да 

го уништува македонскиот? 

 Браќа и сестри Македонци, 

 Гласајте само тогаш кога во Пиринска Македонија ќе 

има македонски политички партии, кои се борат единствено 

за вашите интереси за националните и политички права на 

сите Македонци. 

 ОМО „Илинден“ ја повикува македонската интелиген-

ција: 



75 

 

- Осознајте дека вашите родители работеа по 16 часа на ден 

за да ве одгледаат и школуваат, а БКП (БСП) ве лиши од 

национална свест... Не бивајте предавници на македонс-

ката идеја... и  на своите дедовци, кои загинаа за сло-

бодата. 

- Интелектуалци од СДС, не ги прифаќајте каузите на 

михајловистите и националистите – тоа е првиот чекор кон 

националното предавство. Не дозволувајте Вашите деца да 

бидат престапници! 

- Никогаш да не заборавиме дека токму националниот 

нихилизам и предавство кон Македонија доведоа до раскол 

во национално-ослободителното движење, до поделбата на 

Македонија, до долговечна трагедија на еден горд и 

слободољубив народ. 

Драги сонародници! 

Не давајте го вашиот глас за политички власто-

љупци и националисти! Секој ВАШ глас е глас против 

нашиот сопствен народ! Сегашната црвена или сина 

тиранија веќе извршија физички и морални насилства 

против ОМО „Илинден“, која е наследник и продолжувач на  

борбата на нашиот народ за независна македонска држава.  

Вашиот глас нека биде глас за иднината на вашите 

деца, за иднината на мирот и прогресот, за иднината на 

светлината! 

 

ОМО „ИЛИНДЕН“  
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ДЕКЛАРАЦИЈА 

 

 На Конференцијата на ОМО „ИЛИНДЕН“ одржана на 

23.11.1991 во село Мосомиште, Благоевградско, беа 

разгледани некои негативни изјави и декларации, дадени 

од одделни раководители на организацијата. 

 Некои точки од Декларацијата на ОМО „Илинден“, 

прочитани на 20 април 1991 година на собирот на 

Роженскиот манастир по повод 75-годишнината од трагич-

ната смрт на Јане Сандански, адресирани до претседате-

лот и Великото народно собрание на Република Бугарија и 

внесени како официјален документ на КЕБС во Москва, се 

во целосна спротивност со Уставот и Програмата на ОМО 

„Илиден“. 

 Точка 7. Неврокопската епархија да се присоедини кон 

Македонската православна автокефална црква со седиште 

во Охрид. Да биде избран македонски владика и црквата во 

Пиринска Македонија да биде независна од бугарската. 

 Точка 8. Сите бугарски политички партии и органи-

зации на територијата на Пиринска Македонија да бидат 

распуштени или да се преименуваат во македонски и да ги 

заштитуваат националните права на Македонците. 

 Точка 14. Давање статус на полна културна, економска 

и политичка автономија на Пиринска Македонија.  Замину-

вање на бугарската окупаторска војска од Пиринска 

Македонија. 

 Конференцијата на ОМО „Илинден“ ја отфрлува и 

точка 16 од декларацијата како противречна на уставот како 
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и изјавите од типот: „Бугари во Азија!“ и „Раѓање на 

неофашизмот во Бугарија како политика на претседателот 

Жељу Желев“. 

 ОМО „Илинден“ во склад со точка 1 од својот Устав е 

легална, доброволна, непартиска и независна организација, 

која ги изразува и заштитува правата, слободите и 

интересите на Македонците и другите национални 

малцинства, кои живеат во пиринскиот дел на Македонија, 

како и на македонските бегалци и нивните потомци, кои 

живеат во Бугарија,  без разлика на нивните религија, пол, 

социјален статус, материјална и општествена положба. 

 Член 6. Основна цел на ОМО „Илинден“ е духовно 

обединување на Македонците од трите дела на 

Македонија, како и  на Македонците во светот. 

 ОМО „Илинден“ се залага за ненарушување на 

територијалната целост на балканските држави.  

 

(Декларација од Конференцијата во село Мусомиште на дел од 

членовите на ОМО „Илинден“, кои не се согласувале со претход-

ната Декларација на ОМО „Илинден“. Подоцна овие членови ја 

основале организацијата ОМО „Илинден“ – Демократско 

движење). 
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ДО ОПШТИНСКИ СОВЕТ НА БСП – БЛАГОЕВГРАД 

ДО РЕГИОНАЛНИОТ СОВЕТ НА СДС – БЛАГОЕВГРАД 

ДО УПРАВНИОТ ОДБОР НА БЗНС – БЛАГОЕВГРАД 

ДО ТЕЛЕВИЗИСКИОТ ЦЕНТАР  - БЛАГОЕВГРАД 

ДО РЕДАКЦИЈАТА НА В-К „ПИРИНСКО ДЕЛО“ 

 

 Организацискиот совет на ОМО „Илинден“ Ве кани да 

го посетите свеченото одбележување на 88-годишнината 

од Илинденското востание. Неделата на Илинденските 

празници ќе започне на 27 јули 1991 година во сабота од 

10.30 часот во градот Банско на плоштадот „Никола Јонков 

Вапцаров“ и ќе продолжи вклучително со 02.08.1991 година. 

 Повелете на неделата на Илинденските свечености, 

организирани од ОМО „Илинден“. 

 

24.07.1991 г. 

Благоевград 

КС НА ОМО „ИЛИНДЕН“ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ: 

Ст. Георгиев 

АСЕКРЕТАР 

Ј. Бербатов 
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Бугарски весници за активностите на ОМО „Илинден“ 
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Изданија на Македонците од 1991 година 
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Македонските медиуми за правата на Македонците во  

Пиринска Македонија (на фотографијата Високиот комесар на 

ОБСЕ за малцинства Макс Ван дер Штул со Атанас Кирјаков од 

ОМО  „Илинден“) 
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ПРОТОКОЛ 

 

 Денес на 13.IX.1991 г. Во 16,00 ч. во зградата на 

Општинскиот народен совет – Благоевград, Реонската 

изборна комисија при Првиот Благоевградски многуман-

датен реон, одржа состанок во состав: Незабравка 

Покровнишка, Георги Христов, Асен Бошнаков, Снежана 

Попова, Марија Атанасова, Валентин Христов, Ирена 

Топалова, Билјана Димова, Крум Поповски, Веселин 

Парлаков и Иван Попов. 

 Состанокот се одржа со следниот дневен ред: 

1. Разгледување на предлогот од Иницијативниот 

комитет за регистрација на Атанас Георгиев Кирјаков како 

независен кандидат за народен пратеник. 

Извештај: Георги Христов – заменик-претседател на 

Комисијата. 

...................................................................................................... 

 По спроведената дискусија Реонската изборна 

комисија 

РЕШИ: 

 Едногласно се одбива регистрирањето на Атанас 

Гергиев Кирјаков како независен кандидат за народен 

пратеник во Првиот Блгоевградски многумандатен избирач-

ки реон. Решението може да се обжали во рок од четири 

дена пред ЦИК согласно со чл. 3 ал. 2 од Законот за изби-

рање народни пратеници, општински советници и кметови. 

 МОТИВИ: 
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 Реонската изборна го одби регистирањето на Атанас 

Георгиев Кирјаков како независен кандидат за народен 

пратеник во Првиот Благоевградски многумандатен изби-

рачки реон поради следните причини: 

 Не се исполнети барањата на Законот за избор на 

народни пратеници, општински советници и кметови чл. 41, 

ал. 5 и 6. Претставени се документи од иницијативен одбор 

од седум души. Претставени се списоци на избирачи вкупно  

2258 кои се запишани на 151 лист. На списоците беше 

извршена проверка по ЕСГРАОН на изборниот реон. 

Востановено е дека во списокот се вклучени 2258 имиња на 

избирачи. Од нив, за 353 постои несоодветност помеѓу 

имињата и бројот на ЕГН, 25 имиња се повторуваат, 

посочени се 13 имиња на неполнолетни граѓани во 

моментот на спроведувањето на изборите, 21 име не се од 

изборниот реон, а 37 недостасуваат во податоците на 

ЕСГРАОН. 

 Следствено, во предложениот список редовни се 

имињата на 1809 избирачи, која цифра е под бараниот 

минимум согласно со чл. 41, ал. 5 на Законот  за избор на 

народни пратеници, општински советници и кметови од 

2000 избирачи. 

 

КОМИСИЈА: 

Претседател: 

Н. Покровнишка 

 

Зам. Претседател: Ас. Бошнаков 
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Зам. Претседател: Г. Христов 

Секретар: Сн. Попова 

Членови: 

1. М. Атанасова 

2. В. Христов 

3. Ир. Топалова 

4. Кр. Поповски 

5. Л. Димова 

6. З. Парлјаков 

7. Ив. Попов 

  

 
Факсимил од првата страница на Протоколот со кој е одбиена 

кандидатурата на членот на ОМО „ИЛИНДЕН“ Атанас Кирјаков 

да се кандидира за пратеник како независен кандидат. 
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

РЕШЕНИЕ  127-А 

Односно: Потврдување на решението на Реонската 

изборна комисија 

 Поднесена е жалба од претседателот на иниција-

тивниот одбор Кирил Иванов за кандидирање независен 

кандидат вo Првиот многумандатен изборен реон против 

решението на РИК – Благоевград од 13.09.1991 г. за 

одбивање на регистрацијата. 

 Централната изборна комисија утврди дека жалбата 

не е основана, заради тоа што не се запазени барањата на 

чл. 45, ал. 1 во врска со чл. 41, ал. 5 од ЗИНПОСК. 

Реонската изборна комисија правилно забележала дека 

недостасуваат потребните потписи на 2000 избирачи од 

соодветниот изборен реон, поради што по направената про-

верка е востановено дека од претставените 2258 имиња за 

353 постојат несоодветности со бројот од ЕГН, 25 се 

повторуваат, 13 се неполнолетни граѓани, 21 не се од 

изборниот реон, а 37 недостасуваат од податоците на 

ЕСГРАОН. 

 Поради погоре изнесеното и врз основа на чл. 35, ал. 2 

од ЗИНПОСК, Централната изборна комисија 

РЕШИ 

 Се отфрла жалбата на Кирил Иванов како неоснована 

и се потврдува решението на реонската изборна комисија – 

Благоевград. 

Претседател: 

Секретар: 
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Без признавање на македонската нација нема демократија 

– ОМО„Илинден“ 

 

ПОВИК – ОБРАЌАЊЕ 

ОД МАКЕДОНСКАТА ОБЕДИНЕТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

„ИЛИНДЕН“ 

 

МАКЕДОНКИ, МАКЕДОНЦИ, ВИЕ КОИ ЖИВЕЕТЕ ВО 

ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА! 

НЕ ГЛАСАЈТЕ НА ИЗБОРИТЕ!!! 

НЕ ВЕРУВАЈТЕ НА ГОЛИТЕ ЛАГИ И ВЕТУВАЊА НА 

РАЗНИ ПОЛИТИЧКИ ШАЈКИ! 

ДО КОГА ЌЕ ДОЗВОЛУВАТЕ ДА ВЕ ЗАБЛУДУВААТ И 

КОРИСТАТ КАКО ШТО САКААТ! ЗАРЕМ НЕ ГЛЕДАТЕ ДЕКА 

НЕ НИ ГИ ПРИЗНАВААТ ИСТОРИЈАТА, ЈАЗИКОТ, КУЛТУ-

РАТА, ПА ДУРИ И ЦРКВАТА! ТИЕ НЕ НЕ ПРИЗНАВААТ 

КАКО НАЦИЈА, НИ КАКО ЛУЃЕ! СЕ ОДНЕСУВААТ КОН 

НАС КАКО КОН РОБОВИ! НАМЕРНО СМЕ ПОСТАВЕНИ ВО 

НАЈТЕШКО ЕКОНОМСКО РОПСТВО, КОЕ СЕ ИМА 

ОДРАЗЕНО НА НАШИТЕ ДЕДОВЦИ, НА НАШИТЕ ТАТКОВ-

ЦИ И НА САМИТЕ НАС. ВЕРУВАМЕ ДЕКА ВИЕ НЕ САКАТЕ 

УТРЕШНИОТ ДЕН ДА ВИ БИДЕ ПОМРАЧЕН И ПОТАЖЕН 

ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА И ВНУЦИ. 

ОБЕСПРАВЕНИ МАКЕДОНЦИ! 

МАКЕДОНИЈА НЕ МОЖЕ ДА ЧЕКА! 

КРЕНЕТЕ ГИ ГЛАВИТЕ! РАЗБУДЕТЕ СЕ!  

СЛУШНЕТЕ, ЦЕЛИОТ СВЕТ ЗНАЕ ЗА ВАС! 

МАКЕДОНКИ И МАКЕДОНЦИ, 
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БЕЗ ПРИЗНАВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА, 

НЕМА ДЕМОКРАТИЈА!!! 

ИЗДАВА ОМО „ИЛИНДЕН“ 

 
Леток од ОМО „Илинден“ пред изборите во Бугарија  

во 1991 година 
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МАКЕДОНИЈА – БОЛКА ВО НАШАТА ДУША 

 

 Македонија е болка во мојата душа. Кога со неа се 

обидуваат да ме лажат, кога заради неа тепаат, имам 

желба да се исправам високо и да извикам: ДОСТА! 

 Не би сакала да спорам со учените бугарски 

политичари, историчари и новинари, на кои често им се 

наложува да се откажат од кажаното, но сакам да верувам 

дека времињата се менуваат на подобро. 

 Според мене демократијата претставува заштита и 

почит на заедничките човекови вреднсоти. 

 И бидејќи мислата ми е за Македонија и Македонците, 

би сакала да ве прашам: 

- Кој ви дава право да всадувате кај народот во 

пиринскиот дел на Македонија  страв од нивните сона-

родници од вардарскиот дел на Македонија и незаинтере-

сираност кон собраќата од егејскиот дел на Македонија? 

Тоа е доказ за вашите пеколни планови и за немоќта 

да асимилирате еден народ. Го убедувате Бугаринот дека 

Македонија е ваша, а се плашите од една обединета 

Македонија и од слободното живеење на нејзиниот маке-

донски народ. 

(...) 

Извадок од статија објавена во весникот „Скорнување“ 

на ОМО „ИЛИНДЕН“  (22.11.1991 год.) 
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: 

Материјали од ОМО „ИЛИНДЕН“ (1991 год.) 
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 Здраво Атанасе, 

 Те поздравувам најискрено за победата со излегу-

вањето на првиот број на весникот. 

 Да знаеш колку не израдува нас Македонците од 

Софија  со весникот што толку долго го очекувавме. 

 Атанасе, не знам што се случило, но првиот број кај 

нас не дојде. Случајно еден од нашите луѓе, кого и ти го 

познаваш, наишол на него и ни го донесе да го прочитаме. 

Многу ни се допадна како е направен  и сите сме ти 

благодарни за него. Молиме ако може да добиваме по де-

сет примероци од следните броеви за софиските органи-

зации. Лично јас те молам ако има останато еден број од 

првиот, исто така да ми испратиш. Пиши како да ги испра-

ќаме парите за весниците добиени од софиските органи-

зации. Денес еден ми се пожали дека си му пишал оти си 

му пратил дваесет броеви, но тој се уште немал добиено 

ништо. 

 Атанасе, не можам повеќе да ти пишам поради 

разбирливи причини, иако писмото ти го праќам по мој 

човек.  Тој поаѓа утре на 24.12.1991 год. за село Лозеница, 

Мелничко и се вика Георги Василев и е од истото село. 

 Атанасе, поседувам стари архивски фотографии од 

Македонија од 1912 година. Ако сакаш можам да направам 

репродукции од некои од нив и дати ги испратам.  Ги чувам 

за да ги подарам на слободна Македонија. Јави ми се кога 

ќе доаѓаш во Софија на домашниот телефон 79-64-11 

Ангел Мицев. Кога ќе се видиме, ќе позборуваме за се. 
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 Верувам во тебе и сум со тебе затоа што ти 

единствено имаш смелост да ја кажеш вистината за 

Македонците на чудовиштата од судот. 

 МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ 

Ќе чекам одговор, 

Со почит, 

А. Мицев 

23.12.1991 год. 
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ДО ДРЖАВЕН АРХИВ  БЛАГОЕВГРАД 

 Ве молиме да ни биде дозволено автентичните ар-

хивски материјали и документи, кои се наоѓаат во вашиот 

архив да ги читаме во вашата читална, како  и да ни биде 

дадена дозвола за нивно препишување (или фотокопи-

рање) со цел да најдат место во нашиот весник „Пиринска 

камбана“ во рубриката „Историја – автентични архивски 

документи и мтеријали без коментар“. 

16.12.1991                              Раководител на „КУКУШ 1913“ 

Благоевград                                                   Атанас Кирјаков 

 

П.С. Ви испраќаме како подарок три примероци од нашиот 

весник „Пиринка камбана“. 
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ОБЕДИНЕТАТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

„ИЛИНДЕН“ – (ОМО „ИЛИНДЕН“) 

ОРГАНИЗИРА ПОКЛОНЕНИЕ  ПРЕД СПОМЕНИКОТ НА 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА ВО 

БЛАГОЕВГРАД НА 4 МАЈ (САБОТА) 1991 Г. ОД 18,00 Ч. 

ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПА  

И БАЛКАН БЕЗ ГРАНИЦИ 
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Атанас Кирјаков на комитска вечер во Струга 

 
Службена белешка од бугарската полиција за одземен пасош на 

Атанас Кирјаков од страна на полицијата според член 7 (буква Г). 

Овој член од Бугарскиот закон се однесува на „лице  кое го 

нарушува територијалниот интегритет и безбедност  

на државата Бугарија“. 
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ИЗЈАВА 

 

 

Од АТАНАС ГЕОРГИЕВ КИРЈАКОВ – жител на гр. 

Благоевград, живее на ул. „Славјанска“ бр. 11, л. карта с.а. 

бр. 1083865, издадена на 21.10.82 г. ЕГН-6012310024 

 

 Господине обвинител, 

 На 16.09.1990 год. органите на Државна безбедност 

кон РДВР гр. Благоевград поради политички причини ми го 

конфискуваа задграничниот пасош серија К бр. 0132903 

издаден од МВР гр. Благоевград. 

 Сметам дека мојот задграничен пасош е НЕЗА-

КОНСКИ задржан поради што треба под итно да ми биде 

вратен. Никогаш не сум бил осудуван или под истрага. 

 Во прилог ви испраќам копии од следните документи: 

1. Службена белешка од РДВР гр. Благоевград за 

конфискација на пасошот од 16.09.1990 год. 

2. Сведоштво од судот бр. 5673/05.09.1991 г. 

 

23.01.1992 

Гр. Благоевград                                            Атанас Кирјаков 
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ДО АТАНАС ГЕОРГИЕВ КИРЈАКОВ 

Благоевград, Славјанска 11 

 

РЕЗОЛУЦИЈА 

Благоевград, 27.I.1992 год. 

 

 МАРИЈА ДИМИТРОВА ЗОТЕВА – реонски обвинител 

при Реонското обвинителство – Благоевград, откако ги 

разгледав материјалите по преписката Вх. Бр. 388/92 

година, според описот на нашето обвинителство, 

 ВОСТАНОВИВ ДЕКА: 

 Вашата молба до обвинителот не може да биде 

усвоена. Не се јасни основите за постапката на 

обвинителството. 

 Согласно содржината на член 14 од Законот за зад-

граничните пасоши „одземањето на задграничниот пасош 

и анулирањето на зилезната виза можат да се обжалат 

според Законот за адинистративното производство“. 

 Во случајов, откако началникот на РДВР – Благоевград 

ви го одземал задграничниот пасош, компетентен да се 

произнесе по жалбата е повисокиот административен 

орган. 

 Поради тоа: 

ЗАКЛУЧИВ: 

 

 Ја ПРЕКИНУВАМ постапката Вх. Бр. 388/92 година, по 

описот на нашето обвинителство. 



102 
 

 Резолуцијата за прекинување може да се обжали во 

рок од седум дена од добивањето и пред Окружното 

обвинителство – Благоевград. 

 Препис од резолуцијата да се испрати на Атанас 

Кирјаков. 

 

Реонски обвинител: 

М. Зотева 
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ДО СВЕТСКАТА ПРОГРЕСИВНА ЈАВНОСТ 

ИЗЈАВА 

Од Атанас Георгиев Кирјаков – жител на Благоевград, по 

националност Македонец 

 На 16.09.1990 година органите на државна безбедност 

од РДВР гр. Благоевград поради политички причини ми го 

конфискуваа задграничниот пасош серија К бр. 0132903 

издаден од МВР на гр. Благоевград. 

 Сметам дека мојот задграничен пасош е незаконски 

задржан и треба под итно да ми биде вратен. Никогаш не 

сум бил осудуван или под истрага. 

 Одземени се и пасошите на Божидар Кирјанов од гр. 

Сандански и Бојан Бачев од Благоевград. 

1 март 1992                                                               Со почит: 

Гр. Благоевград                                                    А. Кирјаков 
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19.06.1992 

ДО АТАНАС ГЕОРГИЕВ КИРЈАКОВ 

Славјанска, 11 

 

 Вашето барање не е усвоено поради тоа што согласно 

чл. 9 од Законот за оизмени и дополнувања на Законот за 

задграничните пасоши (ДВ бр. 38/1989 г.) одземањето на 

задграничниот пасош може да се обжали по ЗАП. 

 

ОБВИНИТЕЛ: 

(Сн. Кацарска) 

АДМ. СЕКРЕТАР: 

(Ил. Христова) 
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ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

ГОСПОДИН СОКОЛОВ 

 

ИЗЈАВА 

 

 

Од АТАНАС ГЕОРГИЕВ КИРЈАКОВ – жител на гр. 

Благоевград, живее на ул. „Славјанска“ бр. 11, л. карта с.а. 

бр. 1083865, издадена на 21.10.82 г. ЕГН-6012310024 

 

 Господине обвинител, 

 На 16.09.1990 год. органите на Државна безбедност 

кон РДВР гр. Благоевград поради политички причини ми го 

конфискуваа задграничниот пасош серија К бр. 0132903 

издаден од МВР гр. Благоевград. 

 Сметам дека мојот задграничен пасош е НЕЗА-

КОНСКИ задржан поради што треба под итно да ми биде 

вратен. Никогаш не сум бил осудуван или под истрага. 

 Во прилог ви испраќам копии од следните документи: 

1. Службена белешка од РДВР гр. Благоевград за 

конфискација на пасошот од 16.09.1990 год. 

2. Сведоштво од судот бр. 5673/05.09.1991 г. 

 

П.С. Одземени се пасошите и на Божидар Кирјанов од 

гр. Сандански и Бојан Бачев од Благоевград. 

 

13.012.1992 

Гр. Благоевград                                            Атанас Кирјаков 
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Факсимил од писмото упатено до минисиерот за внатрешни 

работи на Бугарија по повод одземањето на пасошите на 

членови на ОМО „Илинден“ 
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ПИСМО ДО РАДИО БЛАГОЕВГРАД 

 

ПРИМЕРОК ДО РАДИО БЛАГОЕВГРАД 

 

 Се викам Владимир Иванов Коцелов и живеам на ул. 

„Славјанска“ бр. 4-а. Немам многу слободно време за да 

слушам радио, а уште повеќе Радио Благоевград, чија 

програма се емитува во време кога сме на работа. Но 

пред неколку дена, во движење слушнав на радио 

Благоевград ( не знам кој беше водителот и соговорникот) 

дека се зборува како ОМО „Илинден“ е забранета 

организација. Буквално го слушнав следното од она што 

го кажа соговорникот: ОМО „Илинден“ е забранета 

организација и не можа да и се дозволи настап на радџио, 

во етер или нешто друго бидејќи ќе станеме нејзини 

соучесници. Ги цитирав зборовите како што ги запомнив, 

но не ми е јасно за какво соучесништво станува збор. Нека 

го објасни тоа соговорникот. 

 Случајно разбрав дека во понеделник на 28.10.1991 г. 

Атанас Кирјаков од Благоевград, член на ОМО „Илинден“ 

од Благоевград  настапил на Радио Благоевград во врска 

со неговиот регистриран весник и други работи. Неговиот 

настап не го слушав. Денес, на 29.10.1991 година, поради 

лошото време останав дома и слушав емисија на Радио 

Благоевград на тема „Македонизмот“. Не ги запомнив 

имињата на соговорниците, но слушнав дека учествува 

некој си Каракачанов со водителката маринела Мирчева. 

Нема да се впуштам во детали на склопеното предавање, 
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но слушнав во разговорот на водителката со г-дин Ал. 

Јорданов (веројатно на снимка) како вели дека ОМО 

„Илинден“ е забранета организација. Иако многу тешко, но 

се јавив во радиото и и кажав на службеничката дека се 

јавива еден збунет граѓанин. Си го кажав и моето име. Го 

поставив прашањето: „На кој датум, кој судија и со кој број 

судско решение е забранета ОМО „Илинден“? Настојував 

веднаш да го слушнам одговорот, но што слушнав? 

Организацијата била забранета на 06.07.1990 година, а 

судијата и бројот на судското решение да сум го побарал 

сам.  Остануват уште повеќе збунет, затоа што јас не 

прашав дали ОМО „Илинден“ е регистрирана или не. Вина 

за нејзиното нерегострираљње е во бугарската власт Јас 

не прашав дали е тоа законски или не, затоа што постојат 

меѓународни закони, кои тоа ќе го докажат, туку само 

прашав: „Забранета ли е ОМо „ОИлинден“ или не“? Така 

што, одговорот што го слушнав  за време на емисијата не 

ме задоволи и настојувам да ми биде одговорено 

поисмено.  

Сакам да   обрнам внимание дека тоа радио не 

е само на оние кои работат во него, не е и на оние кои 

добиваат пари за своето учество во емисиите, туку е на 

целиот народ, од лкоју и јас сум дел. (...) 

 

Извадок од  писмото од Владимир коцелов од 

Благоевград упатено до редакцијата на Радио 

Благоевград на 29.10.1991 година. 
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УСТАВ 

НА НЕЗАВИСНАТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

„ИЛИНДЕН“ (ВМРО НЕЗАВИСНА) 

 

Чл. 1. „ИЛИНДЕН“ има за цел да ги сплоти во едно сите 

Македонци од егејска, албанска, вардарска и пиринска 

Македонија и нивните потомци, кои живеат во Бугарија и 

во туѓина врз културка основа. 

Чл. 2. Член на организацијата може да биде секој , без 

разлика на пол, вера, народност, убедување и етниќчка 

припадност, кој не е компромитиран со нешто нечесно 

пред општеството и кој ќе се придржува на уставот на 

„Илинден“. 

Чл. 3. Организацијата нема да се служи со насилство, 

брутални, нехумани и незаконски дејства. 

Чл. 4. Членовите на организацијата кои ќе извршат 

дејства, навредливи за уставот, се самоисклучуваат од 

организацијата. 

Чл. 5. Секоја месна организација се раководи од комитет. 

Комитетите се: селски, градски, општински, обласни и 

еден централен. 

Чл. 6. Во јавностѕа порганизацијата е претставувана од 

раководно тело: претседател, секретар, тројца кои 

зборуваат стѕрански јазици (коресподенти) или преку 

преведувачи и правник. 

Чл. 7. Во државата раководството на „Илинен“ ќе 

контактира со државните органи на власта, судот, 
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обвинителството БНБ, ДСК, приватни и државни фирми и 

организации. 

Чл. 8. Раководните лица (претседател, секретар и 

помошен персонал, вкупно седум души) се избираат на 

една година, но ако не ги исполнуваат задолженијата 

според уставот на организацијата, тие можат да бидат 

сменети и пред завршувањето на мандатот. 

(...) 
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Изданија на Македонците од пиринскиот дел на Македонија 
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Изданија на Македонците од пиринскиот дел на Македонија 
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Стара архитектура во Горна Џумаја (денешен Благоевград) 
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ДО ВРХОВЕН СУД – СОФИЈА 

 Почитуван Господин Судија, 

 Категорично протестираме против намерното 

манипулирање од страна на Окружниот суд – Благоевград 

со Протоколот од дело бр. 5 од 11.07.1990 година, кој е 

осакатен, неточен и непотполн. 

 Господин судија Ве молиме да го имате предвид овој 

факлт, како и молиме нашата сегашна изјава да биде 

запишана точно и дословно. Бидејќи со најголемо 

внимание  го следиме развојот на настаните, ние 

членовите на обединетата македонска организација 

„Илинден“ по народност Македонци, очекуиваме пред се 

решавање на Македонското прашање. Македонското 

прашање е познато во целиот свет.    Сите обиди за 

негово решавање  доп денес останаа без резултат и 

неправедни. Ниту „падарските“ и други реформи  за време 

на турскиот режим, ниту криминалните грабежи и дележи  

за време на балканската и меѓусојузничката војна, ниту 

крвавото фашистичко ропство, ниту тоталитарниот 

диктаторски режим доведоа во решавање на 

Македонското прашање и до постигнување мир на 

Балканот, а следствено на тоа идо мир во Европа. Во 

своето блиско и далечно минато ние Македонците   

дадовме голем број докази дека нема да се потчиниме на 

никакво туѓо владеење било да е тоа бугарско, српско или 

грчко. Револуционерните борби не еднаш ја имаат 

ставено на испит нашата волја во тој однос. И ако досега 

не сме успеале, вината не е толку наша, колку на други 
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фактори, кои се поставуваа во улога на ментори и судии, а 

всушност го поддржуваа режимот на политичка неправда 

и робување на македонското население под туѓо ропство. 

(...) 

 



118 
 

24.06.1991 година 

ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ИЛИНДЕН“ 

 

 Организацијата го доби ова име н 1 април 1990 година 

во градот Сандански и обедини четири организации под 

заедничко име Обединета Македонска Организација 

„Илинден“.  

 Организацијата создаде Програма и Устав и поднесе 

молба за регистрација во Окружниот суд на Благоевград. 

 Во 1991 година има нова Програма и Устав, кои се во 

согласност со Меѓународните договори и Меѓународното 

право, според кои оваа организација ќе работи за 

културен развиток на населението од спроведуваната 

асимилаторска политика на бугарскиот национализам. 

 Незаконска ли е ОМО „Илинден“ и ќе биде ли 

забранета од државната и судска власт? Одговорот е не. 

Согласно меѓународните договори и меѓународното право 

и државите учеснички во Копенхаген на конференцијата за 

безбедност и соработка во Европа од јуни 1990 година, во 

уссвоените докумнти, членот 7 гласи: „Државите 

учеснички го обезбедуваат правото на поединците да 

создаваат во целосна слобода свои сопствени политички 

партии или други политички организации.“ Еве зошто ОМО 

„Илиднен“, иако нерегистрирана од Врховниот суд на 

Република Бугарија, е законска и има право да ја развива 

својата дејност според Програмата и Уставот. Под 

влијание на злобната  бугарска националистичка програма 
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нсочена против ОМО „Илинден“ некои се плашат и немаат 

смелост да влезат во редовите на организацијата. 

 Не само злобната пропаганда, туку и цивилната 

милиција користи физичко и психолошко насилство против 

членови на организацијата, за кои секој ќе си ги сноси 

последиците од своето јаничарско насилство. 

 Бугарската националиситчка пропаганда за 

асимилација на Македонците е  разнишана до темел и 

затоа се користи насилство против организацијата која се 

бори за заштита на националните права на Македонците 

во Пиринска Македонија и Бугарија. 

 ОМО „Илинден“ е под закрилата на Меѓународните 

договори и Меѓународното право. 

 ОМО „Илинден“ е и ќе постои во иднината. 

Јордан Костадинов 
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ПОВИК ДО МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА 

 

 Обединетата макеоднска организација „ИЛИНДЕН“ се 

обраќа до Македонците во Бугарија во овој решавачки миг 

со повик најодговорно да се однесуваат кон овој историски 

настан – пописот на населението. Како што нашите браќа 

во  Република Македонија  на референдумот од 8 

септември оваа година речиси стопроцентно се 

определија за самостојна и суверена  македонска држава, 

така и ние на претстојниот попис треба без страв да си го 

искористиме правото на слободно самоопределување и 

да изјавиме гордо дека по народност сме МАКЕДОНЦИ! 

 Голема заблуда е тоа што постојано се зборува и 

пишува преку средствата за масовна комуникција во 

Бугарија дека македонската нација е „коминтерновска 

творба“, дека ние не сме македонци, туку „најчисти 

Бугари“! 

 Со векови наназад македонскиот народ се бори за 

своја културна, духовна и политичка слобода. 

 Има безброј славни датумик од историјата на 

македонскиот народ, како што се безброј и жртвите 

дадени пред олтарот на мајка МАКЕДОНИЈА, се во името 

на нашата заедничка татковина. 

 Коминтерната се уште не била во утробата на своите 

создавачи кога митрополитот скопски Теодосиј повел 

решителна борба против Бугарската  егзархија за 

одделување на Охридската архиепископија од Бугарската 
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Православна Црква и осамостојувањето  како посебна 

македонска црковна институција. 

 Зарем не е вистинско парадокс она што денес се 

случува од страна на државните раководства на Бугарија, 

Србија и Грција? (...) 
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ТАЖЕН ПОМЕН 

 

 Поминаа 40 дена од смртта на Сократ Данаилов 

Маркилов (72 годишен). 

 Со години се трудев, живеалиште и дом си изградив, 

семејство создадов, деца одгледав, живеев, страдав, 

патев. Окови носев. Зад железни решетки заклучен бев во 

ќелија темна, таму тиранинот ме мачеше поради тоа што 

се борев за ослободувањето на мојата поробена 

татковина Македонија. 

 Македонци, мои мили браќа, не жалете ме! Главите 

горе, запејте ја „Бисе Балкански“ и продолжете ја борбата 

за истварување на вековните стремежи и идеали на 

нашиот измачен македонски народ. 

 Мојата смрт нека биде вечно проклетство на 

македонските непријатели, поробувачи алчни, без капка 

чест, и без капка срам.  

 Панихидата ќе се изврши на 12.09.1993 год. во 10 ч. на 

гробиштата во Петрич. 

ОМО „ИЛИНДЕН“ 
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Споменик на Гоце Делчев изработен од скулпторот Георги 

Сухаров од Петрич и поставен во неговиот двор 
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 Наско,  

 Предконгресно советување на 6.III.94 НЕМА да има. 

Причини: од пред неколку денови над мене е спроведено 

физичко насилство од страна на тајни агенти, економска 

изнуда и физичко ликвидирање на повеќето животни што 

ги одгледувам на вилата. Во вакви услови не можам да ја 

организирам средбата. 

 2.III.94 г.                                                            Г. Сухаров 

 Петрич 
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Повик на ОМО „Илинден“ од 1999 година 
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Извадок од весникот „Пиринска Македонија“ подготвуван од 

писателот и режисер Славе Македонски 
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Бугарскиот весник „Струма“ пишува за активноста 

ОМО „Илинден“ - ПИРИН 

 

Повисок партиски форум ги собира во Пиринско 

македонстите од цела Бугарија 

ОМО „Илинден“ – ПИРИН во Кресна организира Прва 

национална конференција 

Датумот на „конгресот“ на омовци се совпаѓа со 

конференцијата на СДС, коментарите се: 

 „Тоа не е случајно“ 

 

 33 делегати од општина Благоевград беа избрани 

вчера за да ги претставуваат членовите на ОМО 

„Илинден“ – ПИРИН на Првата национална изборна 

конференција, планирана за 26 февруари во Кресна. 

Делегатите се од десетте квартални секции во градот и 

зад секој од нив стојат по пет членови на партијата. До 

крајот на неделата во Благоевград ќе бидат испратени 

списоците со имињата на делегатите од Гоце Делчев, 

Разлог, Петрич и Сандански, а целосната бројка само на 
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претставници од пиринскиот крај се очекува да биде околу 

сто души.  

 Освен нив, следната сабота во кино-салата на 

кресненското читалиште ќе се соберат и делегатите од 

останатите 27 области во државата, објасни благоев-

градскиот лидер на партијата Атанас Кирјаков.  

 Дневниот ред ќе има две точки на собранието – 

извештај за изминатиот период (партијата официјално 

беше регистрирана во средината на минатата година) и 

избор на ново раководство на ОМО. Во моментов 

раководството на партијата е петчлено со претседател 

Иван Сингартиски, тројца заменици претседатели и еден 

секретар и претседател на Централната ревизиска 

комисија. 

 Според политичките набљудувачи датумот на 

националната конференција на ОМО не е случајно 

избрана – истиот ден во престолнината почнува и 

националната конференција на СДС. Претпоставките се 

дека на тој начин омовци отворено можат да се 

дистанцираат од СДС, бидејќи и покрај претходните 

договори, сините не ги поддржаа во ниту една населба во 

Пиринско кандидатите на ОМО „Илинден“ - ПИРИН  за 

време на последните локални избори. 

 



130 
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Членски карти на членови на македонското културно-

просветното и спортско друштво „Светилник“ од Благоевград 
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Македонци – кандидати за пратеници во Бугарскиот парламент 
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Дел од плакатот на претседателот на ОМО „ПИРИН“  

Ботјо Вангелов Тиков од Сандански – кандидат за 

независен пратеник во Бугарскиот парламент 
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ПОКАНА 

ОМО „Илинден“ организира спроведување на 

конференција  на 19 септември 2010 година (недела) 

од 10,оо ч. во ресторанот на „Гранат“ мотелот крај 

градот Сандански до Магистралата. 

Дневен ред 

10.00 ч. Реферат за дејноста на ОМО „Илинден“ 

10.30 ч. Примање на уставот и Програмата 

11.00 ч. Избор на ново раководство 

11.30 ч. Собирање потписи за основачки протокол за 

регистрација пред Окружниот суд – Благоевград 

12.00 ч. Културна програма 

 

 Почитувани дами и господа, 

 Секој кој че добие покана треба задолжително 

да присуствува на Конференцијата, а исто така се 

повикува да покани свои блиски и познати да 

учествуваат на овој настан. Во Европскиот суд во 

Стразбур се водат две дела од ОМО „Илинден“ 

против Бугарија, според кои Судот до крајот на 

годината ќе донесе решение. По тој повод се 

наложува да спроведеме Конференција на која треба 

да ги собереме потребните потписи за нова 

регистрација пред Окружниот суд Благоевград, 

согласно барањата на Европскиот суд. 

 ОМО „Илинден“ не е политичка партија, туку 

организација врз културна основа за заштита на 
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националните права на Македонците во Бугарија. 

Затоа секој граѓанин, кој членува во политичка 

партија, може да не поддржи со свој потпис што не е 

против и е во согласност со законот за политички 

партии. 

 

НОСЕТЕ СИ ГИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ 

 

Од УС на ОМО „Илинден“ 

Претседател: Јордан Костадинов 

Телефон за контакт: 0746 3 24 35/ 0878 25 12 79 

 град Сандански 
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Прилог на македонски литературен јазик целосно подготвуван  

од Александар Донски и објавуван како подлисток во весникот 

„Духовно обединета Македонија“ објавуван и бесплатно делен 

во Софија од страна на  писателот Славе Македонски  

(1997 година). 
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Прилог на македонски литературен јазик целосно подготвуван  

од Александар Донски и објавуван како подлисток во весникот 

„Духовно обединета Македонија“ објавуван и бесплатно делен 

во Софија од страна на  писателот Славе Македонски  

(1997 година). 
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Дел од изданијата на писателот и македонски деец 

Славе Македонски 



140 
 

 

 
Дел од изданијата на писателот и македонски деец 

Славе Македонски 
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Дел од изданијата на писателот и македонски деец 

Славе Македонски 
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Едно од многуте писма до Атанас Кирјаков од дијаспората 
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ДО  БУГАРСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

Копија до БУГАРСКАТА ВЛАДА 

Софија 

 

ПРОТЕСТНА НОТА 

Од 

Обединетата македонска организација /ОМО/ „ИЛИНДЕН“ 

Град Сандански, ул. „Георги Скрижовски“ бр. 31, тел. 2-81-

46, 2-61-06 

 

Почитувани господа, 

По втор пат бугарското правосудство ја одби 

регистрацијата на македонската невладина организација 

врз етничка основа, согласно Уставот на Република 

Бугарија. 

Благоевградскиот Окружен Суд, Софискиот 

Апелациски суд и Врховниот касациски суд – Софија во 

1999 година повторно ја одбија регистрацијата со мотиви: 

1.„Во Бугарија нема македонско малцинство. Не 

постои никаква историски, религиозни, јазични или 

етнички основи за такви тврдења.“ 

2.„Нашата држава според Уставот е еднородна и 

нема македонско население.“ 

По тој повод објавуваме ПРОТЕСТНА НОТА со која 

го каниме населението во Пиринска Македонија да не 

поддржи во заштитата на човековите и национални права 

поради тоа што Македонците имаат илјадагодишна 

историја, јазик, религија, култура, традиција и обичаи, кои 
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се негирани од бугарските официјални власти. Уставот на 

Република Бугарија, кој е изгласан од Бугарскиот 

парламент ги урива елементарните демократски принципи 

прифатени од Рамковната конвенција за заштита на 

националните малцинства.  Денешниот устав содржи 

РАСИСТИЧКА ИДЕОЛОГИЈА, која одлучува дали да има 

или да нема македонска нација и македонско малцинство. 

Денес ние Македонците во Бугарија сме лишени од: 

- Слобода на мирни собирања и слобода на 

здружување. 

- Немаме пристап до бугарските медиуми за 

јавно информирање. 

- Лишени сме од правото да се изразуваме на 

нашиот мајчин јазик, религија, култура, обичаи 

и традиции. 

- Денес нашето население во Пиринска 

Македонија е лишено од нормална живеачка, 

храна, работа, социјална сигурностѕ и заштита 

од насилство. 

Го изразуваме својот протест против расната 

дискриминација и асимилација на Македонците во 

Бугарија од страна на бугарските државни институции и  

бараме да ни се обезбедат и гарантираат човековите, 

социјалните и национални права во Р. Бугарија. 
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ЗАПИСНИК 

 

Денес 13.02.2000 год. се основа месна секција на ОМО 

„Илинден“ – ПИРИН, Орлиново маало. На собранието 

присуствуваа следниве членови: 

1. Кирил Георгиев Кирјаков 

2. Красимир Методиев Стојанов 

3. Христо Стефанов Тодорски 

4. Костадин Благоев Русаков 

5. Здравко Борисов Стојчев 

6. Георги Андонов Ефтимов 

7. Григор Димитров Димов 

8. Кирил Костадинов Терзиски 

9. Георги Атанасов Киреков 

10. Златка Кирилова Кирекова 

11. Андреј Михајлов Димитров 

12. Стојчо Методиев Стојанов 

Собранието го предложи следниот Дневен ред: 

1. Избор на раководство 

2. Избор на делегати за конференцијата на 26.02.2000 

3. Избор за кандидат за претседател на партијата 

За претседател на месната секција едногласно беше 

предложен и избран Кирил Киреков, а за заменик-

претседател беше избран Красимир Стојанов, кој ќе ја 

исполнува и должноста секретар-благајник. 

На состанокот се реши, според уставот, оригиналните 

записници да се чуваат од претседателот, а копијата од 
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секретарот-благајник. Членарината треба да се собира 

според уставот од страна на секретарот-благајник. 

Под точка 2 од Дневниот ред се реши: 

1. Кирил Георгиев Киреков (според уставот) 

2. Кирил Костадинов терзиски 

3. Костадин Благоев Русаков 

Под точка 3 за претседател на партијата беше 

предложен и му беше одобрена кандидатурата на Атанас 

георгиев Кирјаков. 

Под точка 4 собраието реши да го користи клубот на 

сатара автобуска станица додека да се обезбеди аоодветна 

локација во Орлиново маало. Знамето и печатот треба да 

се чуваат од страна на  претседателот на секцијата. Секој 

член да се обиде да привлече нови членови. 

05.02.2000                                                   Записничар  
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Заедничка фотографија на членови од ОМО „Илинден“ и 

„Виножито“ – партијата на Македонците во егејскиот дел на 

Македонија и Грција (Крушево, 02.08.2003 година) - горе и 

Атанас Кирјаков со група Македонци (долу)
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Весникот „Народна волја“, кој по објавувањето во 

Автралија и Лондон, почна да излегува и во 

пиринскиот дел на Македонија. Главен редактор 

прво е Александар Христов, а потоа неговиот брат 

Георги Христов. Весникот до денес излегува и 

претставува еден од најзначајните македонски 

медиуми во пиринскиот дел на Македонија и 

Бугарија 
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Членска книшка и устав на Малата македонска 

организација (ММО) 
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Дел од изданијата на писателот и македонски деец 

Славе Македонски 

 



151 
 

ДЕКЛАРАЦИЈА 

 

 На Конференцијата на ОМО „ИЛИНДЕН“ одржана на 

23.11.1991 во село Мосомиште, Благоевградско, беа 

разгледани некои негативни изјави и декларации, дадени 

од одделни раководители на организацијата. 

 Некои точки од Декларацијата на ОМО „Илинден“, 

прочитани на 20 април 1991 година на собирот на 

Роженскиот манастир по повод 75-годишнината од 

трагичната смрт на Јане Сандански, адресирани до 

Претседателот и Великото народно собрание на Република 

Бугарија и внесени како официјален документ на КЕБС во 

Москва, се во целосна спротивност со Уставот и 

Програмата на ОМО „Илиден“. 

 Точка 7. Неврокопската епархија да се присоедини кон 

Македонската православна автокефална црква со седиште 

во Охрид. Да биде избран македонски владика и црквата во 

Пиринска Македонија да биде независна од бугарската. 

 Точка 8. Сите бугарски политички партии и 

организации на територијата на Пиринска Македонија да 

бидат распуштени или да се преименуваат во македонски и 

да ги заштитуваат националните права на Македонците. 

 Точка 14. Давање статус на полна културна, економска 

и политичка автономија на Пиринска Македонија.  

Заминување на бугарската окупаторска војска од Пиринска 

Македонија. 

 Конференцијата на ОМО „Илинден“ ја отфрлува и 

точка 16 од декларацијата како противречна на уставот како 



152 
 

и изјавите од типот: „Бугари вратете се во Азија!“ и „Раѓање 

на неофашизмот во Бугарија како политика на 

претседателот Жељу Желев“. 

 ОМО „Илинден“ во склад со точка 1 од својот Устав е 

легална, доброволна, непартиска и независна организација, 

која ги изразува и заштитува правата, слободите и 

интересите на Македонците и другите национални 

малцинства, кои живеат во пиринскиот дел на Македонија, 

како и на македонските бегалци и нивните потомци, кои 

живеат во Бугарија,  без разлика на нивните религија, пол, 

социјален статус, материјална и општествена положба. 

 Член 6. Основна цел на ОМО „Илинден“ е духовно 

обединување на Македонците од трите дела на 

Македонија, како и  на Македонците во светот. 

 ОМО „Илинден“ се залага за ненарушување на 

територијалната целост на балканските држави.  

 

(Деклрација од Конференцијата во село Мусомиште на дел од 

членовите на ОМО „Илинден“, кои не се согласувале со 

претходната Декларација на ОМО „Илинден“. Подоцна овие 

членови ја основале организацијата ОМО „Илинден“ – 

Демократско движење). 
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СООПШТЕНИЕ 

 

На 01.10.1994 во село Мосомиште, општина Гоце 

Делчев, се одржа собрание на кое се основа Обединетата 

македонска организација „Илинден“ – Демократско 

движење (ОМО „Илинден“ – ДД). 

На собранието беше усвоена програма и устав и 

беше избрано раководство. 

ОМО „Илинден“ ДД е легална, демократска и 

непартиска организација на Македонците од пиринскиот 

дел на Македонија и од Бугарија. 

Таа ќе се бори за признавање на правата на 

македонското национално малцинство во државава со 

сите легални, демократски и мирни средства, во 

согласност со законите на Република Бугарија и 

меѓународните документи и договори, потпишани од 

нејзина страна. 

ОМО „Илинден“ ДД ќе се залага за Балкан и Европа 

без граници. 

Организацијата објавува дека со своите дејства нема 

да придонесува кон нарушување на територијалниот 

интегритет на државата и нејзините членови се лојални 

граѓани на Република Бугарија. 

 

Од раководството на ОМО „Илинден“ – ДД 
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Соопштение за јавноста по повод формирањето на ОМО 

„Илинден“ – Демократско Движење 
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 До началникот на РДВР – Благоевград 

 

 Ве информираме дека на 21 јули 1991 година во 

сабота од 10.30 часот на плоштадот „Никола Јонков 

Вапцаров“, град Банско – пирински дел на Македонија, 

ОМО „Илинден“ организира свечено одбележување на 88-

годишнината на Илинденското Преображенско востание. 

 Ве повикуваме да дејствувате во насока на 

зачувување на јавниот ред за време на свеченоста. 

24.07.1991 

Благоевград 

КС на ОМО „Илинден“ 

Претседател: Ст. Георгиев 

Секретар: 

Ј. Вербаков 
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Интервју со Атанас Кирјаков за дневниот весник „Вечер“  

(20 април, 2000 година) 
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 До Координативниот Совет на ОМО „Илинден“ 

МОЛБА 

Од Стојан Георгиев Томовчин – Претседател на ОМО 

„Илинден“ 

 Скапи браќа, 

 Благодарам за довербата што ми ја укажавте до овој 

миг да ја водам нашата сакана ОМО „Илинден“. 

 Од денес 07.03.1992 год. молам да бидам ослободен 

од прифатената од мене раководна должност и да си 

останам редовен член на организацијата. 

7 март 1992 год. 

Со почит, 

Стојан Георгиев Томовчин  
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Повик од ОМО „Илинден“ од 1994 година 
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ДО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ, НАЦИОНАЛНА 

ИНСТИТУЦИЈА ЗА КНИГОИЗДАТЕЛСТВО 

ДИСТРИБУЦИЈА  „МИСЛА“, ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

 

 Почитувани господа, 

 Најљубезно и настојчиво се обраќаме на двете 

највисоки  институции да помогнете или пак официјално 

да интервенирате на КФ „Кукуш - 1913“ – Благоевград да 

отвориме книжарница во град Скопје за продажба на 

бугарска литература, весници и спосанија, како и на 

книжарница во град Благоевград во која ќе се продава 

литература, весници и списанија од Република 

Македонија. 

 Ако се има предвид колку многу поскапеа книгите, 

весниците и списанијата  во последно време како во 

Бугарија, така и во Република Македонија, нашата молба 

е двете држави да преземат мерки нашата фирма да биде 

целосно ослободена од плаќање данок при изнесувањето 

и внесувањето на печатените изданија како во Бугарија,  

така и во Република Македонија. 

 Надевајќи се на разбирањето меѓу двете соседни 

држави дека размената на литература, весници и 

списанија ќе помогне за напредок на меѓусебните односи 

на двата братски народа, остануваме во очекување 

нашата молба да биде усвоена и да добиеме дозвола за 

дејствување. 
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 Овластен за официјални договори и потпис за 

фирмата „Кукуш – 1913“ Атанас Кирјаков: 

 Адреса: Бугарија, Благоевград, 2700 

 Ул. П. Д. Петков бр. 11 

 

 

СОЈУЗ НА БУГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ 

Софија, ул. „Ангел К’нчев“ 5 

Тел. 88-00-31 

 

 Сојузот на бугарските писатели нема ништо против 

фирмата „Кукуш 1913“ – Благоевград, претставувана од 

Славе Македонски, член на СБП, да отвори книжарница за 

продажба на бугарски книги и весници во Скопје, како и на 

книжарница за продажба на македонски книги и весници 

во Благоевград. 

Претседател на Сојузот на бугарски писатели 

Кољо Георгиев 
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Македонците од Благоевград полагаат венец пред 

споменикот на Гоце Делчев на плоштадот 

„Македонија“ во Благоевград
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 Здраво Атанасе, 

 Те поздравувам најискрено за победата со 

излегувањето на првиот број на весникот. 

 Да знаеш колку не израдува нас Македонците од 

Софија  со весникот што толку долго го очекувавме. 

 Атанасе, не знам што се случило, но првиот број кај 

нас не дојде. Случајно еден од нашите луѓе, кого и ти го 

познаваш, наишол на него и ни го донесе да го прочитаме. 

Многу ни се допадна како е направен  и сите сме ти 

благодарни за него. Молиме ако може да добиваме по 

десет примероци од следните броеви за софиските 

организации. Лично јас те молам ако има останато еден 

број од првиот, исто така да ми испратиш. Пиши како да ги 

испраќаме парите за весниците добиени од софиските 

организации. Денес еден ми се пожали дека си му пишал 

оти си му пратил дваесет броеви, но тој се уште немал 

добиено ништо. 

 Атанасе, не можам повеќе да ти пишам поради 

разбирливи причини, иако писмото ти го праќам по мој 

човек.  Тој поаѓа утре на 24.12.1991 год. за село Лозеница, 

Мелничко и се вика Георги Василев и е од истото село. 

 Атанасе, поседувам стари архивски фотографии од 

Македонија од 1912 година. Ако сакаш можам да направам 

репродукции од некои од нив и дати ги испратам.  Ги чувам 

за да ги подарам на слободна Македонија. Јави ми се кога 

ќе доаѓаш во Софија на домашниот телефон 79-64-11 

Ангел Мицев. Кога ќе се видиме, ќе позборуваме за се. 
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 Верувам во тебе и сум со тебе затоа што ти 

единствено имаш смелост да ја кажеш вистината за 

Македонците и чудовиштата од судот. 

 МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ 

Ќе чекам одговор, 

Со почит, 

А. Мицев 

23.12.1991 год. 

 

 



165 
 

12.03.1992 

 

Благоевград 

Ул. „Славјанска“ 11 

Атанас Георгиев Кирјаков 

 

 Ве уверуваме дека не може да стане ни збор  за 

намерно прикривање на вашите пратки (списанија, 

весници и писма) во поштенската станица. 

 Се што е адресирано до Вас, Ви се доставува 

на време. 

 

Директор: 

Б. Марков 
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МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО БУГАРИЈА ПО 

ТЕШКИОТ ПАТ НА САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ 

 

 Македонското самосознание ги има своите корени во 

далечното минато. Борбата за признавање на 

македонското малцинство никогаш нема престанато. 

Денес таа се води на современ демократски начин и со 

мирни средства. Основа за овој мирен процес се 

многубројните меѓународни договори и заклучоци, 

декларации и рамковната конвенција за правата на 

малцинствата. 

 Специфично за македонското малцинство е тоа што 

тоа живее компактно во Пиринска Македонија, но и во 

внатрешноста на државата има многубројни македонски 

бегалци од Пиринска и од Егејска Македонија. 

 Во моментов постојат следните македонски 

организации: ОМО „Илинден“ – ПИРИН, „ОМО „Илинден“, 

Традиционална македонска организација, Бугарско-

македонско друштво, Културно-спортско друштво 

„Светилник“, Хрисијанско братство „Свети Илија“ и други. 

 ОМО „Илинден“ – Пирин (Обединета македонска 

организација „Илинден“ – партија за економски развиток и 

интеграција на населението) не е партија само на едно 

малцинство и таа ќе ги заштитува  и останатите малцинст-

ва, кои живеат во Пиринска Македонија и во Бугарија: 

Помаци, Турци, Евреи, Ерменци и други.  Има многу луѓе 

среде македонската интелигенција, кои се плашат од 

економски, политички и физички репресии и затоа не 
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можат јавно да дејствуваат. Македонското малцинство не 

може да добие свои права затоа што бугарската влада не 

сака да го признае неговото реално постоење. Тоа е 

резултат на долгогодишната  националистичка позиција на 

БКП (БСП), на сегашните владеачи од СДС и другите 

партии и организации – нивни партнери. За да ги задоволи 

своите културни потреби, македонското малцинство треба 

да побара помош од меѓународните организации за 

заштита на правата, Советот на Европа и ООН. Ова 

реално постоечко малцинство има потреба и од реална и 

материјална поткрепа од своите сонародници кои живеат 

во различни краеви на светот (Европа, Америка, Канада и 

Австралија). 

 За разрешување на проблемите на македонското 

малцинство во Бугарија потребно е во поблиска или 

подалечна иднина да се изврши следното: 

1. Прифаќањето на Рамковната конвенција во Р. 

Бугарија да се однесува и на македонското 

малцинство. 

2.  Барање и наоѓање средства за реална мате-

ријална помош на македонското малцинство во 

Бугарија. 

3. Создавање на акциона економска програма за 

Пиринка Македонија. 

4. Давање колективни права на македонското 

малцинство. 

5. Отворање на македонско претставништво во 

Благоевград. 
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6. Отворање македонски културни центри во 

Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце 

Делчев. 

7. Создавање Македонски театар во Благоевград. 

8. Создавање културни врски меѓу читалишта од 

Пиринска Македонија и Р. Македонија, културно-

уметнички друштва, меѓу културно-просветни и 

црковни организации во Македонија, Европа, 

Америка, Канада, Австралија. 

9. Отворање македонски книжарници во Софија, 

Пловдив и другите поголеми градови во Бугарија и 

Пиринска Македонија. 

10. Издавање книги, списанија и весници на 

македонски јазик. 

11. Давање лиценца на радио-телевизиските центри 

да емитуваат програми на македонски јазик. 

12. Воведување македонски јзик во училиштата. 

13. Во областа на религијата, доставување на 

македонски јазик на Библијата и Куранот. 

14. Изградба на меморијален споменик на 

македонските борци, кои загинале за слободата 

на Македонија. 

15. Достап до архивите на БКП (БСП) и ДС од 

комунистичкиот пердиод во Бугарија. 

16. Отворање на македонските досијеа во Бугарија. 

17. Враќање на конфискуваните материјали од ДС 

задржани на членови и дејци на ОМО „Илинден“. 
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18. Запирање на следењето на луѓето кои имаат 

македонско самосознание. 

19. Засилување на економските и сообраќајни врски: 

Струмица – Берово, ж.п. коридорот Благоевград – 

Скопје. 

20. Стимулирање и техничко олеснување во насока 

на духовно обединување на Македонците од 

Пирин,  Вардар и Егеј, како и во целиот свет. 

21. Истераните Македонци од Егејска Македонија да 

добијат права да се вратат во својата татковина. 

Со прифаќањето на Рамковната конвенција во Р. 

Бугарија ќе се даде можност на македонското малцинство 

слободно да се изразува откако ќе се регистрираат сите 

македонски организации и друштва. Кога бугарските 

закони ќе бидат ускладени со европските тогаш маке-

донското малцинство ќе ги добие своите права. Гладот и 

мизеријата кои се резултат на невработеноста, го дове-

дуваат ова малцинство во очај, апатија и рамнодушност 

кон проблемите за нивната етничка припадност. Тоа 

доведува до нивно обезличување и одделување од 

традициите, наследени од нивните дедовци преку 

песните, игрите и обичаите. Македонската интелигенција е 

принудена да се определува како „македонски Бугари“ за 

да не ја загуби работата и обезбедувањето средства за 

своите семејства. Во исто време тие духовно страдаат 

поради неможноста да се декларираат така како што се 

чувствуваат. 
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Давањето колективни права на македонското 

малцинство во Р. Бугарија исклучително многу зависи и од 

повисоки фактори: Советот на Европа, ОБСЕ, Р. 

Македонија и ООН, а исто така и од дипломатската 

активност на македонската дијаспора. 

Отворањето на македонски конзулат во Благоевград 

ќе реши многу проблеми од  техничко-економски карактер 

на Македонците од Пиринска Македонија. 

Создавањето македонски домови  на културата во 

градовите на Пиринска Македонија ќе овозможи нашите 

деца да ги продолжат традициите во македонскиот 

фолклор – автентичен и прекрасен. Отворањето на 

Македонски театар и книжарници ќе овозможи македонс-

ката интелигенција директно да се запознае со достиг-

нувањата на своите сонародници во областа на умет-

носта, културата и литературата. А објавувањето 

македонски книги, списанија и весници ќе ги задоволи 

интересите на македонското малцинство во Бугарија. 

Издавањето на еден народен весник на македонски 

јазик, што ќе одговара на интересите на македонското 

малцинство одамна е долго очекуван акт. Во него секој ќе 

сака да најде нешто за себе. Тој е потребен за да го 

оформи македонското самосознание на луѓето за да 

живеат во мир и пријателство со сите малцинства. Етноси 

и религиозни заедници во Пиринска Македонија и Р. 

Бугарија. Весникот треба да проговори на луѓето за 

потребата од мирен и толерантен развиток и прифаќање 

на различностите меѓу луѓето, независно од нивната 
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етничка или религиозна припадност. Содржината на 

весникот ќе биде посветена на битот и културата на 

македонското малцинство, на неговата општествено-

политичка активност и ќе го маркира патот во идниот 

развиток за повисок животен стандард. Со целосното 

оформување овој весник рамноправно и со културна почит 

треба да се спротивстави на многубројните весници кои 

излегуваат во Р. Бугарија и да го направи рамноправен 

македонскиот јазик, зачуван среде македонското мал-

цинство. 

Во областа на електронските медиуми, ние 

Македонците од Пиринска Македонија сме окружени со 

голем број локални, приватни и државни РТВ центри, кои 

постојано промовираат, од политички и од историски 

аспект,  пробугарски факти. Ние не сакаме да ни  биде 

негирана етничката посебност и самосознание. Не може 

да биде вистина дека се што е македонско, било бугарско. 

Нам ни треба заштита и тоа на исто такво ниво, но тоа не 

ни се овозможува наспроти меѓународните правни 

документи и Рамковната конвенција за малцинствата. 

Не на последно место треба да се спомне и областа 

на македонската вероисповед – христијанското право-

славие и муслиманската религија. Нашите сонародници се 

длабоки верници и во областа на религиозните традиции 

треба да си ги добијат своите права. Но и овде се 

разминуваме поради територијалната поделеност на 

Македонија. Религиозните празници се празнуваат со 

разлика од 14 дена. Потребно е празниците да се 
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изедначат за да бидат подобро слушнати нашите молби 

до Бог, а оттаму и надежите за духовно обединување на 

Македонците, ќе бидат поголеми. 

Патот на македонската самоопределба отсекогаш 

бил долг и исполнет со многу пресврти, но судбината на 

нашата Македонија е во нашите раце и веруваме во 

нејзина посреќна иднина. 

Економската и социјална политика е неразделен дел  

од дејноста на ОМО „Илинден“ – Пирин. Тоа всушност е 

нејзиниот стремеж за зголемување на животниот стандард 

на македонското население во пиринскиот  крај. За таа 

цел се залагаме за решителни мерки во таа насока и тоа: 

- Сите водени ресурси во Пиринска Македонија да не 

се пренасочуваат во други региони за да се обезбеди 

подобра егзистенција на населението. 

-Од бугарската влада да се обезбедат погодности за 

странски инвестиции во земјоделството, индустријата и 

туризмот со цел да се намали невработеноста во 

Пиринска Македонија. 

-Да се олесни трговската размена помеѓу балканс-

ките држави и да се востанови широка соработка во 

областа на водното стопанство, енергетиката, екологијата, 

селското стопанство, туризмот, науката и обрзованието, 

спортот и друго. 

-Да се осигурат даночни олеснувања за фирми, 

организации и приватни лица, кои ќе отвораат нови 

работни места за невработени и инвалиди. 
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За остварување на програмата на ОМО „Илинден“ – 

Пирин потребно е да се демократизира општествениот 

живот во Р. Бугарија   во насока на признавање правата на 

малцинствата во согласност со меѓународните договори 

за заштита на правата на човекот. 

17 февруари 1999 година 

с. Илинденци 

Инж. Кирил Иванов 

ОМО „Илинден“ 
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ПОКАНА 

 До господин Атанас Кирјаков, делегат на 

Националната отчетно-изборна конференција на ОМО 

ИЛИНДЕН  ПИРИН, која ќе се одржи на 26.02.2000 година 

во градот Кресна од 9,00 часот во салонот на 

читалиштето, со следниот дневен ред: 

1. Реферат од претседателот на Партијата 

2. Реферат на претседателот на ЦКРК 

3. Промена на уставот 

4. Усвојување на програмата за следните две години 

5. Избор на раководни органи 

6. Усвојување на други документи 

Претседател: инж. Иван Сингартиски  
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ЗАПИСНИК БР. 1 

 

  Денес на 12.02.2000 год. во град Благоевград 

се одржа основачко собрание за основање  на 

подрачна секција на ОМО „Илинден“ – ПИРИН под 

името „Таки Даскалов“. 

 На собранието присуствуваа следните членови: 

1. Емил Ефтимов Ефтимов 

2. Стојан Костадинов Стојчев 

3. Димитар Здравков Мавродиев 

4. Георги Здравков Мавродиев 

5. Илчо Здравков Боев 

6. Марио Здравков Боев 

7. Генчо Кирилов Михаилов 

8. Енчо Здравков Христов 

За претседател на градската секција членовите 

едногласно го избраа Емил Ефтимов Ефтимов. За 

заменик претседател беше избран Димитар Здравков 

Мавродиев, а за секретар-благајник Генчо Кирилов 

Михаилов. За делегати за конгртесот во Кресна беа 

избрани: 

1. Емил Ефтимов Ефтимов 

2. Димитар Здравков Мавродиев 

3. Енчо Здравклов Христов (резерва) 
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Членовите едногласно донесоа решение да се 

преименуваат од секција во македонски комитет – МК 

„Таки Даскалов“. 

На претседателот му беше наложено да 

побара соодветна локација за клуб.  

Во записникот да биде запишано дека МК „Таки 

Даскалов“ има сопствено знаме и печат. 

 

12.02.2000 год. 

Благоевград 

Записничар: 

Емил Ефтимов 
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ЗАПИСНИК БР. 1 

 

 Денес на 09.02.2000 год. (среда) се основа градска 

реонска секција на ОМО „Илинден“ – ПИРИН за реонот 

„Плажа“. На состанокот присуствуваа: 

1. Костадин Славчов Беровски 

2. Спас Лазаров Захариев 

3. Кирил Венов Новоселски 

4. Атанас Георгиев Кирјаков 

5. Марија Огњанова Атанасова 

6. Славчо Кирилов Поповски 

7. Љубомир Јорданов Василев 

8. Златко Петров Бачев 

9. Марио Костадинов Граховски 

10. Георги Милушев Малчев 

11. Кирил Владимиров Христов 

12. Тома Димчов Филипов 

13. Благој Ангелов Дупкарски 

14. Иван Стојанов Сухаров 

15. Розалина Филчова Хајдушка 

Состанокот се одржа според следниот дневен ред: 

1. Избор на раководство на градската секција. 

2. Избор на делегати за конгресот на 26.02.2000 год. 

3. Предлог за претседател на партијата. 

4. Разно. 

За претседател на градската секција едногласно беше 

избран Атанас Георгиев Кирјаков. 
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За заменик претседател на градската секција  

едногласно беше избран Константин Славчов Беровски. 

За секретар на градската реонска секција едногласно 

беше избран Спас Лазаров Захариев. Тројцата рако-

водители се рамноправни според должноста.  

Под точка 2 за делегати беа предложени кандидатите: 

Спас Лазаров Захариев, Константин Славчов Беровски и 

Љубомир Јорданов Василев. Тројцата кандидати беа 

прифатени преку гласање, а како резерва  беше избрана 

Марија Огњанова Атанасова. 

 Под точка 3 како кандидат за претседател на ОМО 

„Илинден“ – ПИРИН беше предложен Александар Борисов 

Андонов. 

 Под точка 4 на предлог од Беровски, градската 

реонска секција едногласно реши да го носи името 

Македонски комитет „Питу Гули“. 

Присутните го задолжија раководството да обезбеди 

клуб (просторија) за спроведување на активностите. Беше 

прифатен предлогот на Беровски за взаемна почит помеѓу 

членовите и привлекување нови членови. Беше решено 

членарината да се плаќа според уставот, а за пензионери, 

ученици и невработени членарината да биде 0,20 лева. 

 Оригиналот од записникот останува кај претседа-

телот, а копија кај секретарот-благајник. 

Македонскиот комитет „Питу Гули“ ќе има свое знаме, 

печат и документација. 

09.02.2000 год. 

Благоевград 
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Државен весник 

 

УСТАВЕН СУД 

 

Решение бр. 1 

Од 29 февруари 2000 год. 

Според уставното дело бр. 3 од 1999 год. 

 

 Уставниот суд во состав: претседател Живко Сталев 

и членови Асен Манов, Цанко Хаџистојчев, Станислав 

Димитров, Неделчо Беронов, Димитар Гочев, Стефанка 

Стојанова, Иван Григоров, Тодор Тодоров, Александар 

Арабаџиев, Георги Марков, Маргарита Златарева, заедно 

со секретар-записничарите: Енита Еникова и Силвија 

Василева на отворена седница на 25 ноември 1999 

година, го разгледа уставното дело бр. 3 од 1999 год. 

реферирано од судијата Цанко Хаџистојчев. 

 Делото е создадено на 4 март 1999 г. По барање на 

61 народен пратеник од XXXVIII Народно собрание. 

 Уставниот суд е овластен да ја користи правосил-

носта по член. 149, алинеа 1, точка 5 од уставот. 

Оспорена е уставноста на политичката партија „Обедине-

та македонска организација – Илинден“ – партија за 

еконоимски развиток  и интеграција на населението („ОМО 

– Илинден“ – ПИРИН) со седиште во Благоевград. 

Тврдењата за нејзината противуставност се засновани на 

член 11, алинеа 4 и член 44, алинеа 2 од Уставот, како и 

на уставните принципи, прокламирани во Преамбулата, 
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конкретно да се чува националното и државно единство 

на Бугарија. 

 Според барањето, дејноста на „ОМО Илинден – 

ПИРИН“ пројавена пред и по нејзината судска регистра-

ција покажува дека „нејзините цели се насочени против 

единството на единството на бугарската нација, 

суверенитетот и територијалната целост на државата.“ Се 

посочува дека организацијата фактички е создадена во 

1990 година како продолжение на независното македонско 

здружение „Илинден“, чија крајна цел била „создавање на 

независна македонска држава преку отцепување на 

Пиринска Македонија од Бугарија“. Во барањето се 

истакнува дека оваа партија има сепаратистички карактер 

и фактички е изградена врз етничка основа, иако во 

Бугарија таков етникум не постои.“       

 Со одлука од 9 март 1999 год. Уставниот суд дозволи 

да биде разгледано ова барање. Со истата одлука судот 

ги определи како заинтересирани страни по делото: 

посочената партија, Народното собрание, Министерскиот 

совет, министерот за внатрешни работи, министерот за 

правосудство и правна евроинтеграција, јавниот 

обвинител, Бугарскиот центар за права на човекот и 

Бугарскиот хелсиншки комитет, на кои им беше дадена 

можност да се произнесат по писмен пат.  

 Овие страни (со исклучок на Министерскиот совет) ја 

искористија дадената можност и ги претставија своите 

ставови. 
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 Ставот на заинтересираната партија, потпишан од 

нејзиниот претседател, искажа несогласување со ова 

барање. Посочено е дека „ОМО  Илинден“ – ПИРИН е 

демократска партија која се раководи од свој устав и 

законите на Република Бугарија и меѓународните 

документи. Се изјавува дека „ќе ја поддржиме и секогаш ќе 

ја подржиме владата во стремежот кон побрзо 

пристапување на Бугарија  во евро-атланските структури“. 

 Ставовите на Наросдното собрание (изготвени од 

Комисијата по правни прашања и закони против корупција 

и едногласно усвоено), на министерот за внатрешни 

работи и на министерот за правосудство и правна евро-

интеграција, како и на јавниот обвинител, го поддржуваат 

барањето и бараат негово усвојување. 

 За Бугарскиот Хелсиншки комитет и Бугарскиот 

центар за правата на човекот барањето е неосновано и 

предлагаат истото да биде отфрлено. 

 Кон ставовите на министерот за внатрешни работи и 

јавниот обвинител приложени се и докази. Министерот за 

внатрешни работи приложи писма бр. 8739 од 01.11.1999 

год. и бр. 9377 од 23.11.1999 со дополнителни докази. Во 

доказниот материјал за ова дело вклучени се  ф.д. бр. 

12802/98 од Софискиот градски суд, како и ф.д. бр. 5/90 и 

ф.д. 76198 на Благоевградскиот окружен суд. 

 Во поткпрепа на усното излагање за време на 

судското заседание, претставникот на доставувачите на 

барањето, депонира документација, а претставниците на 

оспорената партија  и на јавниот обвинител – писмени 
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изјави.  Во определениот тридневен рок  беа доставени 

дополнителни стојалишта од „ОМО Илинден“ – ПИРИН и 

од Бугарскиот Хелсиншки комитет. 

 Уставниот суд пред да се произнесе во врска со овој 

спор, ги разгледа доказите и наводите, содржани во 

барањето и ставовите на страните, по кое го донесе 

следното: 

1. За значењето на дејноста. 

За уставноста на една партија треба да се суди пред 

се врз основа на нејзината дејност. Не е доволно процен-

ката да се изврши само врз основа на декларираното во 

нејзиниот устав и програма. Уставот на една партија може 

да претставува хартиена фасада со цел само да се 

олесни нејзината регистрација и затоа е потребно да се 

види каква е практичната дејност на таа партија прикриена 

од фасадата. Можно е документите да прикриваат цели, 

намери и дејност, различни од оние кои јавно се објавени, 

па затоа е потребно споредување на содржината со 

практичната дејност на самата партија. Во оваа смисла се 

има произнесено и Европскиот суд за права на човекот во 

Стразбур (решението од 30 јануари 1998 година во делото 

Турска обединета комунистичка партија и други против 

Турција). 

Уставниот суд не го споделува и не го прифаќа 

толкувањето според кое „дејноста на политичките партии 

ако потпаѓа под дејството на забраната  по чл. 44, ал. 2 од 

Уставот, не се опфаќа од спорот за нивната уставност 

според  чл. 149, ал. 1, т. 5 од Уставот“, застапено во Ре-
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шението бр. 4 4 од 1992 г. Според к.д. бр. 1 од 1991 год. и 

Определба бр. 9 од 1996 год. според к.д. бр. 30 од 1996 г. 

Овластувањето на Врховниот касационен суд, кое го 

има во врска со Законот за политички партии за 

оценување на законитоста на партиите и нивно 

распуштање, не може да ја ограничи уставната контрола. 

Уставот според чл. 149, ал. 2, забранува со закон да се 

одземе овластувањето на Уставниот суд и тој има 

предност над другите закони (чл. 5, ал. 1). Од ваква 

гледна точка, чл. 44, ал. 2 од Уставот не може да биде 

елиминиран од можните основи, кои можат да доведат до 

спор за суштината на уставноста на определена партија 

по чл. 149, ал. 1, т. 5 од Уставот. 

 

II. За ОМО Илинден и ОМО Илинден – ПИРИН. 

Оспорената организација е регистрирана како 

политичка партија со решение бр. 48 од 12.02.1999 год. 

под ф.д. бр. 12802/98 на Софискиот градски суд (ДВ, бр. 

16 од 23.02.1999 год.). Кон молбата за упис по чл. 9 ЗПП е 

приложен устав кој е усвоен на основачкото собрание на 

28.02.1998 год. во град Гоце Делчев. 

ОМО Илинден – ПИРИН не е оригинална органи-

зација, која се појавува за прв пат. Таа има свој пред-

весник и претставува негово продолжение. 

На 18 април 1990 година, врз основата на неколку 

илегални организации (НМО ИЛинден од Петрич и други), 

основана е Обединетата македонска организација 

„Илинден“ (ОМО „Илинден“) како здружение со 
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непрофитна цел со седиште во Благоевград. Благоев-

градскиот окружен суд, според ф.д. бр. 5/90 ја одби 

нејзината регистрација. Беше заклучено дека „целите на 

организацијата и средствата за нивно постигнување се 

насочени против единството на нацијата, промовираат  

создавање на национална и етничка омраза, создадени на 

анти-бугарска основа и ја засегнуваат независноста на 

Бугарија“. Одбивањето е потврдено и од Врховниот суд со 

решение ф-307/90 и бр. 36/91 во состав од пет члена. 

Иако со одбиена регистрација, оваа организација 

продолжува незаконски да дејствува и нејзините активисти 

јавно настапуваат, вклучително и во странство.  

Во 1994 година во организацијата се случува раскол. 

Се формира група (клон) која се нарекува ОМО „Илинден“ 

– Демократско движење. Таа се декларира како 

поумерена во однос на екстремистите, но ја продолжува 

борбата за „македонско малцинство“ и за решавање на 

„Македонското прашање“ (пр. Бр. 6 – МВР). 

Во нејзиниот устав се предвидени симболи „црвено 

знаме со шеснаесетзрачна македонска ѕвезда“, која во тоа 

време претставува национален симбол на друга држава, а 

за химна песната „Народе македонски“. Во неа членуват 

сегашните раководители на ОМО Илинден – ПИРИН на 

чело со Иван Сингартиски, тогашен раководител на 

групата, а сега претседател на партијата. За остварување 

на своите цели добива средства од странство на неза-

конски начин (расписка од 01.10.1994 г.). 
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Друга формација по расколот е ОМО „Илинден“ – 

Благоевград, со раководител Кирил Иванов. Тој е еден од 

основачите од 1990 год., еден од лидерите на органи-

зацијата по основањето и е во раководството на 

оспорената партија.    

Двете формации ОМО „Илинден“ под раководство на 

Иван Сингартиски и ОМО „Илиднен“ под раководство на 

Кирил Иванов, се обединуваат и по неуспехот да бидат 

регистрирани во Благоевградскиот окружен суд успеваат 

во Софија да ја регистрираат организацијата под форма 

на политичка партија. Така доаѓа до создавањето и 

регистрацијата на „ОМО Илинден“ – ПИРИН.  

Наводот, заснован на тврдењето за врска помеѓу 

регистрираната политичка партија и нерегистрираното 

здружение од 1990 година, судот го прифаќа како основан 

и докажан. Има неколку аргументи за ова. 

Прво, обете организации се со едно исто име. Што се 

однесува до придавката ПИРИН кон името на партијата, 

таа претставува објаснување за партијата и што 

претставува таа.  Со цел да се добие кратенката „ПИРИН“ 

посочен е дел од целите на оваа организација, чии први 

букви соединети го создаваат зборот „Пирин“. 

Второ, едни и исти лица се раководители и членови и 

во едната и во другата организација. И нешто повеќе. 

Лидерите на ОМО „Илинден“ – ПИРИН учествувале на 

илегалниот конгрес на ОМО „Илинден“ на 02.08.1990 год. 

крај селото Оштава. 
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Конечно, самиот претседател на оспорената партија 

Иван Сингартиски ги признава овие околности. Во 

интервјуто дадено на 20.10.1999 год. за весникот „Нова 

Македонија“ тој го посочува учеството во претходните 

локални избори (1995 год.) при што децидно изјавува: 

„Тогаш бевме петмина советници од ОМО „Илинден“, но 

илегално.“ Искористиле друга партија. Пред ова интервју, 

нејзиниот претседател Иван Сингартиски во Скопје 

посочува дека „Бугарија и денес го присвојува културното 

наследство на Македонија“, дека „Бугарија беше 

иницијатор за поделбата на Македонија“ и сл. 

„ОМО Илинден“ – ПИРИН, заедно со организации од 

странство учествува во Декларацијата за заштита на 

националната самобитност на македонскиот народ, 

доставена до владата на Република Македонија.  Во точка 

5 од неа се бара да се објави јавно  дека на македонската 

територија, дадена привремено на управување на 

Република Грција, Република Бугарија и Република 

Албанија со Букурешкиот договор од 1913 година, живее 

дел од македонскиот народ. Повторно се тврди дека тој 

дел од територијата на нашата држава  е туѓ и е даден на 

привремено управување.  

На 08.10.1999 год. Атанас Манушкин, кандидат за 

кмет во општина Разлог од „ОМО иИлинден“ – ПИРИН, на 

прес конференција во Агенцијата „Балкан“ изјавува: 

„Во изјави и декларации на членови на бугарската 

влада се изјавува  дека ако ОДС не ги добие изборите во 

општина Разлог, нема да бидат доделени средства во тој 
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регион. Тогаш, ако ние победиме владата ни дава право 

на слободен избор да изјавиме дека тоа е слободна 

територија за која подоцна ќе размислуваме како да се 

насочи.“ 

Претседателот на партијата Иван Сингартиски во 

веќе посоченото интервју од 20.10.1999 година е уште 

порадикален и оди подалеку. Откако објаснува дека треба 

да бидат цврсти и да ги штитат интересите на Пиринска 

Македонија, изјавува дека на премиерот Иван Костов 

треба да му се каже: „Го бараме тоа и тоа или ја отце-

пуваме Македонија.“ 

Значајно е и писмото од 20.071999 год., кое Кирил 

Костадинов Иванов – член на НИС, го испраќа од име на 

партијата до „Отворено општество“ во Будимпешта. 

Откако се изнесуваат платформата и проблемите, се 

истакнува желбата: „Пиринска Македонија да добие 

културна, политичка и економска автономија“, како и дека 

„човековите права на Македонците се поважни отколку 

националниот суверенитет на Бугарија.“ Раководството на 

ОМО „Илинден“ – ПИРИН изјави дека се оградува од 

Кирил Иванов, но тоа се случи откако документот стигнал 

до адресата, станал познат во јавноста и постигнал ефект 

на сметка на организацијата. 

Од изложените факти се гледа дека дејноста е 

фокусирана околу пиринскиот крај. Оспорената партија го 

третира овој дел од територијата на нашата држава како 

небугарска земја. За неа таа е туѓа територија, дадена на 

Бугарија на привремено управување врз основа на 
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меѓународен договор. Дејноста и е во таа насока, 

вклучително и отцепување на спомнатата територија од 

Бугарија.  

Ова го покажуваат и повиците за автономија, 

децидно забранета од чл. 2, ал. 1 од Уставот. Ова се вос-

тановува исто така и од објавените и распространувани 

мапи на Македонија, од определувањето на пиринскиот 

крај како дел од Македонија и од интерпретациите на 

Балканската војна и Букурешкиот договор од 1913 год., за 

да дојде до кулминација преку закана за отцепување на 

пиринскиот крај, доколку не се исполнат барањата на 

партијата. Ваквата закана, поради тоа што е упатена од 

претседателот на партијата, не претставува само зборови, 

туку е реална и ги изразува ставовите на самата партија, 

поддржана и од нејзини други раководители. 

Посочените дејства преставуваат дејност насочена 

против територијалниот интегритет на државата според 

чл. 44, ал. 2 од Уставот. 

Уставот ги заштитува вредностите од највисок прио-

ритет, каква што е територијалниот интегритет на Репуб-

лика Бугарија, која чл. 2, ал. 2 од уставот ја третира како 

неприкосновена. 

Политичката партија која дел од територијата на 

Бугарија ја прогласува за туѓа и пројавува дејност за 

нејзино отцепување, е против-уставна партија и таа нема 

право да постои. 

Усдтавниот суд наоѓа за потребно да потенцира дека 

вложеното толкување за против-уставност соодветствува 
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со  чл. 22, ал. 2 од Меѓународниот договор за граѓански и 

политички права, како и со чл. 11, ал. 2, од Европската 

конвенција за заштита на правата на човекот и основните 

слободи. Овие делови дозволуваат ограничувања во 

правото на слободно здружување, кога тие се потребни во 

интерес на националчната безбедност, како што е во овој 

случај. Нема никакво сомнение дека дејноста насочена 

против територијалниот интегритет на Република Бугарија, 

ја загрозува нејзината национална безбедност. 

Во склад со изложеното и врз основа на чл. 149, ал. 

1, т. 5 во врска со чл. 44, ал. 2 од Уставот, Уставниот суд 

 

РЕШИ 

 

 Се прогласува за против-уставна политичката 

партија „Обединета македонска организација – Илинден“ – 

партија за економски развиток и интеграција на 

населението („ОМО – Илинден“ – ПИРИН) со седиште во 

Благоевград, регистрирана по ф.д. бр. 12802/98 на 

Софискиот градски суд (ДВ, бр. 16 од 23.02.1999 год.). 

Судиите Стефанка Стојанова, Александар Арабаџиев 

и Маргарета Златарева го потпишаа ова решение со 

сопствено мислење, кое е приложено кон делото. 

Претседател: Живко Сталев 
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Дел од македонскиот печат по повод забраната на дејноста на 

ОМО Илинден - ПИРИН 
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И покрај  забраната, дејноста на ОМО Илинден продолжува... 
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Граѓанину! 

 Да бидеме лојални граѓани на државата, не значи да 

си ја продадеме својата совест и не значи да бидеме 

нејзини слуги. 

 Да покажаме пред самите себе и пред светот дека 

нас Македонците се уште не има, дека сме вечни како 

македонскиот дух, како македонската песна, како 

традицијата оставена во завет од нашите дедовци!...  
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 Почитуван граѓанину, во првата половина на месец 

март 2001 година претстои попис на населението во 

Република Бугарија.  

 Како и секогаш по 1948 година во пописните листови 

недостасува графата „Македонец“, но секогаш имало 

графи како што се: „Турчин“, „Циганин“, „Гагаузин“ и т.н. 

 Можеш да го пополниш тој „пропуст“ доколку смело и 

отворено, без страв и неугодност (поради тоа што зад 

тебе стојат меѓународните правни институции, за кои 

правото на самоопределување е нешто свето) СЕ 

ДЕКЛАРИРАШ КАКО МАКЕДОНЕЦ, како што се 

чувствуваш и каков што СИ! 

 Денес, на почетокот на 21 век, смешно е и жално 

некој друг да определува што сме ние. 

 Ние сме такви, какви што се чувствуваме, такви какви 

што ни зборува сопствената свест – МАКЕДОНЦИ! 

 Да го кажеме тоа смело и отворено за да бидеме 

верни на крвта  која тече низ нашите вени и на сеќавањето 

на нашите татковци и дедовци за кои Македонија беше 

смисла на животот! 

 Секој човек, кој припаѓа на национално малцинство 

има право да избира дали да биде или да не биде 

третиран како таков... 

 Чл. 3 од Рамковната конвенција за заштита на 

националните малцинства, Стразбур, 1994 г. 

 Сите луѓе се раѓаат слободни и еднакви според 

достоинство и права. 

 Чл. 6, ал. 1 од Уставот на Република Бугарија. 
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 Ние сме граѓани на Република Бугарија и го 

зборуваме нејзиниот официјален јазик, но нашиот мајчин 

јазик е македонски. 

 Ете затоа граѓанину, самоопредели се на 

претстојниот попис според совеста, а не како што други ти 

диктираат! Самоопредели се токму вака: 

 

 14. Етничка група 

  01 Бугарска 

  02 Турска 

  03 Ромска (циганска) 

  04 Други: македонска 

  99 Не се самоопределува 

 

 15. Мајчин јазик 

  01 Бугарски 

  02 Турски 

  03 Ромски (цигански) 

  04 Друг: македонски 

  99 Не се самоопределува 

 

 Поради тоа што е можен фалсификат, барајте 

квадратчињата за етничката група и мајчин јазик да бидат 

пополнети со хемиско пенкало. 

 

Од ЦС на ОМО Илинден - ПИРИН 
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Активности на ОМО Илинден – ПИРИН и по забраната од 

Бугарскиот Уставен суд 
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Еленово, Бл. 89, стан 9 

2700 Благоевград 

Бугарија 

До: 

Обединети Нации 

НАТО 

Генерален секретар 

Совет на Европа 

Комитет на министри 

 

ПЕТИЦИЈА 

Од Македонското национално малцинство, кое живее во 

Република Бугарија, концентрирано во  

Пиринска Македонија 

Почитувани господа, 

Ви ја испраќаме оваа петиција, барајќи помош за 

Македонците кои живеат во Република Бугарија. 

1. Бугарската влада мора да го признае постоењето 

на македонското национално малцинство во 

Република Бугарија. 

2. Бугарската влада мора да му даде права на 

македонското национално малцинство според 

Рамковната КОНВЕНЦИЈА за заштита на нацио-

налните малцинства и во склад со меѓународните 

документи за човекови права. 

3. Во соработка со Република Бугарија, Република 

Грција и Република Србија, Букурешкиот мировен 

договор од август 1913, да биде поништен. 
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4. Да престане геноцидот, асимилацијата и 

дискриминацијата на македонското национално 

малцинство во Република Бугарија. 

5. Да биде доделена економска помош на 

населението во Пиринска Македонија за да се 

обнови земјоделството, шумарството, сточарст-

вото и индустријата и да се помогне во обновата 

на еколошката рамнотежа во овој регион. 

Со најтопли поздрави, 

Кирил Иванов 

Претседател на Обединетата македонска 

организација, 

Македонски иницијативен комитет 
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Од меѓународната активност на македонските организации 

(2003 год.) 
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Заедничка фотографија на членови од ОМО „Илинден“ и 

„Виножито“ – партијата на Македонците во егејскиот дел на 

Македонија и Грција (Крушево, 02.08.2003 година) - горе и 

Атанас Кирјаков со група Македонци (долу) 
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Од отворањето на изложбата на Културното 

друштво „Светилник“ во галеријата „Македонија – 
Арт“ по повод 100 години Илинден (Благоевград, 
август, 2003). Од лево на десно: Тодор Петров 

(претседател на СМК), Илчо Илиев (градоначалник 
на Делчево). Благој Дупкарски и Атанас Кирјаков 

 

Од прославата на 100 години од Илинденското востание 

организирана од КПСД „Светилник“ од Благоевград 
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До претседателите на: 

Здружение „Сонце“ 

ВМРО Независна 

„Илинден“ 

ОМО „Илинден“ 

КПД „Светилник“ 

ОМО „Илинден ПИРИН 

 

 Почитувани господа, 

 За состанок на Претседателскиот совет на ОМО 

ПИРИН, одржан на 27.06.2004 година во Благоевград 

беше донесено решение да ве запознаеме писмено за 

нашиот став во врска со болното и секогаш актуелно 

прашање за обединување на македонските организации 

во Бугарија. Текстот што следува е одобрен на Заседание 

на Националниот совет на партијата одржан во Разлог на 

11.07.2004 год. 

 Имајќи ја предвид реалната состојба која постои: 

1. Постоењето на регистрирани македонски организации 

во државата. 

2. Партија и организација кои поднеле документи за 

регистрација во бугарскиот суд. 

3. Дело во меѓународниот суд по повод забраната на 

ОМО Илинден ПИРИН. 

4. Делата што во моментов се водат во меѓународниот 

суд од страна на ОМО „Илинден“. 
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5. Објективната потреба од постоење, како на македонска 

партија, така и на македонска организација во држа-

вата. 

6. Постоење на противречности и соодветно на нив 

потешкотии да се постигне брзо и целосно обеди-

нување, 

Ние го предлагаме следното за што сметаме 

дека ќе биде од најголема корист за Македонците во 

Бугарија, а истовремено е и најсуштествено. 

Наместо создавањето една партија или 

организација со што беа анулирани или загрозени 

голем дел од достигнувањата за време на последните 

петнаесет години, да пристапиме кон создавање 

заедница  на македонските партии и организации во 

Бугарија, со заеднички орган за координирање на 

дејноста за време на спроведување на активности од 

заеднички интерес. Како што ви е познато ваквата 

формула беше успешно практикувана од нашите браќа 

во Албанија.  

Ве молиме да ни го доставиме писмено 

Вашиот став во врска со ова прашање во најкраток 

можен рок и да ни го испратите на адреса: 

Благоевград, 2700, ул. Крсто Асенов 20, Спас 

Лазаров Захариев. 

 

11.07.2004 

Благоевград 
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СТАВ 

На Владата Република Бугарија по жалба бр. 59491/00 

год. пред Европскиот суд за правата на човекот – ОМО 

„Илинден“ и други против Република Бугарија 

 

 На 28 март 2000 год. Обединетата македонска 

организација „Илинден“ (ОМО Илинден) и Јордан Коста-

динов Иванов, Борис Георгиев Павлов, Атанас Димитров 

Урдев, Велик Димитров Христосков, Кирил Серафимов 

Тилев и Александар Велев Манчев пред Европскиот суд  

за правата на човекот („Судот“) поднесоа жалба според 

чл. 34 од Европската конвенција за заштита на правата на 

човекот и основните слободи („Конвенцијата“). 

 Со писмо од 30 септември 2002 год. Судот ја запозна  

бугарската влада за погорната жалба и  испрати покана да 

го презентира својот став во однос на оправданоста и 

суштината на жалбите примени за разгледување. 

 Владата не Република Бугарија смета дека жалбата 

треба да биде отфрлена од Судот како недозволива и 

неоснована. 

I. Изложување на фактите: 

I. 1. Процедурата на регистрацијата во 1990 и 

1991 год. 

 На 18.04.1990 година во градот Сандански членовите 

и симпатизерите на Националната македонска органи-

зација „Илинден“ одржаа основачко собрание за прием на 
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нов устав и програма, ново раководство и ново име на 

организацијата. 

 Во уставот на организацијата е запишано: 

 Чл. 2... ОМО Илинден ќе се залага за признавање на 

македонското малцинство. 

 Во програмата на организацијата се поставени 

следниве цели: ...популаризација на македонската исто-

рија и култура пред светската заедница и кај нас... 

обезбедување слободна трибина за искажување на 

алтернативни ставови во врска со проблемите на 

општествено-политичкиот развиток на Македонија. 

 На 23.05.1990 год. е доставена молба до Окружниот 

суд Благоевград за регистрација на организацијата според 

Законот за лицата и семејството. 

 На 06.06.1990 спроведена е судска расправа, но 

поради дозволените пропусти од страна на молителите, 

делото не е завршено, туку е одложено за друг датум. 

 На 11. 07.1990 год. молбата за регистрација на ОМО 

„Илинден“ како здружение со непрофитна цел е разгле-

дана на отворена судска расправа. Претставниците на 

ОМО изјавуваат дека нивната цел е развивање на 

културно-просветната дејност среде Македонците во 

Бугарија. Обвинителот од своја страна го застапува ставот 

дека ОМО Илинден дејствува против единството на 

нацијата, а нивните цели се политички. 

 На 12.07.1990 судот се произнесе со решение со кое 

одби да ја регистрира ОМО Илинден како правен субјект 

со непрофитна цел. 
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(...) 

 На 26.12.1990 год. Управниот совет на ОМО 

„Илинден“ го обжали пред надзорната инстанца реше-

нието на ВС. 

 На 21.02.1991 год. Врховиот суд во состав од пет 

члена го разгледува делото по основа на жалбата и на 

11.03.1991 година, донесува решение со кое остануваат 

во сила решенијата на двете претходни инстанци. Во 

решението  inter alia  се вели дека: 

 „Согласно цитираните текстови на уставот и 

програмата на ОМО Илинден, нејзината дејност е 

насочена кон денационализација на бугарското насе-

ление и негово преобразување во население со небу-

гарско, туку со македонско национално сознание. Поради 

тоа оваа организација е насочена против единството 

на нацијата и според тоа, таа е забранета според член 

35, ал. 3 од Уставот и целосно во согласност со напад-

натите решенија, е одбиена нејзината регистрација.“ 

 

1.2. Процедурата според регистрацијата во 1998 – 

1999 год. 

На 26.10.1997 година е одржано основачко собрание 

на ОМО Илинден. Усвоен е нов Устав на организацијата: 

Член 1 

ОМО Илинден е македонска национална органи-

зација врз етничка основа и потекло во границите на 

Бугарија и таа е приемник и продолжувач на национално-

ослободителната борба на македонската нација... како и 



219 
 

приемник на ВМРО... и на македонските борци, паднати 

жртви на бугарскиот државен тероризам и геноцид. 

Член 3 

Целите и задачите на ОМО Илинден... се да ги 

артикулира и заштитува... правата на Македонците 

кои живеат на македонската земја под бугарска 

окупација и на Македонците кои живеат во Бугарија. 

Член 4 

(1) ОМО Илинден ќе ги заштитува Македонците, 

кои се подложени на асимилација од страна на 

бугарската националистичка политика. 

(2) Давање статус на културна автономија на 

Пиринска Македонија за запирање на процесот 

на асимилација на Македонците. 

(5) Давање автокефалност на Македонската црква 

во Пиринска Македонија за запирање на асимила-

торската дејност на бугарските духовници. 

Член 5 

ОМО Илинден ќе работи да ги извади и ослободи 

Македонците од чувството на страв од спроведуваната 

политика на дискртиминација и асимилација  од страна 

на бугарската државна политика. 

Член 6 

... 

(3) Давање политички права на Македонците да 

бидат избирани за народни претставници, права 

да учествуваат  во владата и право да имаат 

пристап до опшествените должности. 
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Член 7 

... 

(4) Учество на изборите со кандидирање независни 

кандидати Македонци кои ќе се залагаат за 

националните права на Македонците во 

Бугарскиот парламент и пред бугарската влада. 

Член 8 

(2) Член на организацијата може да биде секој 

Македонец или Македонка, а исто така и граѓанин 

од друга националност. 

 

 На 26.10.1997 година раководството  на ОМО Илин-

ден поднесува молба за регистрација до Окружниот суд 

– Благоевград. 

 На 23.03.1998 год. ОС – Благоевград го известува 

претседателот Јордан Костадинов Иванов дека изја-

вата за регистрација на здружението не е процесуирана 

поради фактот што молбата не е потпишана од 

членовите  на Управниот совет, а во уставот не се 

ставени оригиналните потписи на основачите. 

 На 30.04.1998 год. ОС – Благоевград го информира 

Јордан Костадинов Иванов дека согласно член 136, ал. 1 

од ЗЛС треба да достави решение за основање на 

здружението. 

 На 19.06.1998 год. судот го процесуира делото. 

Поднесувачот на жалбата Јордан Иванов истакнува 

дека „целите и задачите на ОМО Илинден како 

невладина организација е да ги артикулира и заштитува 
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граѓанските, националните и социјално-економските 

права на Македонците“. Обвинителот искажува стоја-

лиште според кое, вака формираните цели, му 

противречат на член 2 од Уставот на РБ. 

 На 10.07.1998 год. Атанас Урдев, од име на органи-

зацијата, депонира пред судот нов записник од заеднич-

кото собрание за основање на ОМО Илинден и ваквата 

околност наложува спроведување на ново судско 

заседание. 

 На 02.11.1998 год. судот се произнесува со решение 

со кое се одбива регистрирањето на ОМО Илинден во 

регистерот на здруженија со непрофитна дејност. Во 

делот каде се изнесени причините, судот ги наведува 

следниве изводи: 

 „Користењето на терминот окупација покажува 

дека, според поднесувачите на молбата, во рамките на 

Република Бугарија постојат насилно припоени маке-

донски земји, за чие ослободување тие ќе водат 

национално-ослободителна борба. Ваквата идеја е 

потенцирана уште во неколку делови од уставот. Така, 

во чл. 4 се зборува за заштита од бугарската асими-

лација преку давање културна автономија  на Пиринска 

Македонија, од што се заклучува дека населението таму 

не е бугарско, а во чл. 5 за избавување на Македонците 

од состојбата на дискриминација и асимилација од 

страна на бугарската држава. 

... 
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 Во чл. 1, чл. 2, чл. 4, чл. 6 и чл. 7 од уставот на 

организацијата се содржани тврдења за македонскиот 

етнос со карактер на малцинство кое е лишено од 

своите права, што уставот ги дава на сите бугарски 

граѓани. 

... 

 Барањето за регистрација на ОМО Илинден не е во 

согласност со законот поради несообразноста на 

претставените документи со делови од уставот, 

Законот за политички партии и Законот за лица и 

семејство...“ 

 На 23.11.1998 год. УС на ОМО Илинден поднесува 

жалба во Софискиот апелациски суд против решението од 

02.11.1998 год. со која бара поништување на решението и 

нова расправа по истото. Во жалбата се тврди дека судот 

погрешно го протолкувал уставот на организацијата. 

 На 20.04.1999 год. се спроведува судска расправа по 

делото и претставени се дополнителни докази. 

 На 28.04.1999 год. судот донесува решение со кое ги 

прифаќа наводите на судот од првата инстанца и го 

остава неговото решение во сила. 

 На 26.05.1999 год. ОМО Илинден поднесува жалба 

до ВКС против решението на судот од 28.04.1999 год. 

 На 06.10.1999 год. се спроведува судска расправа. 

 На 12.10.1999 год. ВКС донесува решение со кое 

останува во сила решението на претходната инстанца од 

28.04.1999 год. Во решението се вели: 
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 „САС не дозволил нарушување на материјалниот 

закон и на постоечките процесни правила. Граѓаните 

можат слободно да се здружуваат, но нивните цели 

треба да се во согласност со барањата на уставот. Во 

случајов, меѓутоа, целите се насочени против единст-

вото на нацијата или се карактеристични за политич-

ките партии. Поради тоа што овие цели се во 

спротивност со Уставот, регистрацијата е оправдано 

одбиена.  

... 

 Решението на Апелацискиот суд е исправно. 

Направените изводи, според кои нема законски услови за 

регистрација на здружението, соодветствуваат со 

претставените документи по делото и поконкретно на 

уставот. Регистрацијата на здружението е врз основа 

на молба на УС, кон која треба да се приложат реше-

нието за негово основање и неговиот устав, потпишан 

од основачите, а не за одделни списоци и записници. 

Член 6, ал. 2 од уставот не дозволува никакви приви-

легии, основани врз народносна и  етничка припадност, 

потекло и сл. Согласно чл. 12, ал. 2 од Уставот, 

здруженијата на граѓаните не можат да си поставуваат 

политички цели и да извршуваат политичка дејност, 

која е својствена само за политичките партии. Овде 

треба да се има предвид содржината на чл. 13. од ЗПП.“  

 Правна анализа на фактите. 

Поднесувачите на жалбата се жалат дека со 

одбивањето на регистрацијата на здружението ОМО 
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Илинден, државата го нарушила нивното право на 

слободно здружување гарантирано со чл. 11 од 

Конвенцијата. Тие исто така тврдат дека судот ги искриво-

колчил фактите и дека дал произволна интерпретација на 

законските содржини. 

Владата категорично го застапува ставот дека не 

постои произволно ограничување на правото на слободно 

здружување и дека жалбата на нејзините поднесувачи за 

нарушување на чл. 11 од Конвенцијата, треба да биде 

отфрлена како неоснована. 
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На 15 октомври 2006 година (недела) од 10,00 часот 

во читалиштето „Култура“ во градот Кресна ќе се одржи 

основачко собрание на основање политичка партија 

Обединета македонска организација (ПОМО „Илинден“) 

Дневен ред: 

1. Усвојување на устав 

2. Избор на раководни органи 

3. Избор на контролни органи 

 

20.09.2006 

Сандански 

Инцијативен одбор за основање на ПОМО „Илинден“ 
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ПОКАНА 

ОМО „Илинден“ организира одржување на 

конференција  на 19 септември 2010 година (недела) 

од 10,оо ч. во ресторанот на „Гарант“ мотелот крај 

градот Сандански до Магистралата. 

 

Дневен ред 

10.00 ч. Реферат за дејноста на ОМО „Илинден“ 

10.30 ч. Примање на уставот и Програмата 

11.00 ч. Избор на ново раководство 

11.30 Собирање потписи за основачки протокол за 

регистрација пред Окружниот суд – Благоевград 

12.00 ч. Културна програма 

 

 Почитувани дами и господа, 

 Секој кој ќе добие покана треба задолжително 

да присуствува на Конференцијата, а исто така се 

повикува да покани свои блиски и познати да 

учествуваат на овој настан. Во Европскиот суд во 

Стразбур се водат две дела од ОМО „Илинден“ 

против Бугарија, според кои Судиот до крајот на 

годината ќе донесе решение. По тој повод се 

наложува да одржиме Конференција на која треба да 

ги собереме потребните потписи за нова 

регистрација пред Окружниот суд Благоевград, 

согласно барањата на Европскиот суд. 
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 ОМО „Илинден“ не е политичка партија, туку 

организација врз културна основа за заштита на 

националните права на Македонците во Бугарија. 

Затоа секој граѓанин, кој членува во политичка 

партија, може да не поддржи со свој потпис што не е 

против и е во согласност со законот за политички 

партии. 

 

НОСЕТЕ СИ ГИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ 

 

Од УС на ОМО „Илинден“ 

Претседател: Јордан Костадинов 

Телефон за контакт: 0746 3 24 35/ 0878 25 12 79 

 град Сандански 
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UN EXPERT RECOMMENDS BULGARIA RECOGNISE 
ITS MACEDONIAN MINORITY 

 
15 February 2012 

Blagoevgrad/Gorna Dzumaja (Bulgaria), Melbourne 
(Australia) and Toronto (Canada) 
 
OMO “Ilinden” PIRIN, the political party of the Macedonian 
minority in Bulgaria, together with the Australian 
Macedonian Human Rights Committee (AMHRC) and 
Macedonian Human Rights Movement International 
(MHRMI) welcome the recent release of the report of the 
United Nations Independent Expert on Minority Issues on 
the situation in Bulgaria. 
 
The report was made public on 3 January 2012 by the 
newly appointed UN Independent Expert, Ms. Rita Izsák 
and follows the visit to Bulgaria in July 2011 of her 
predecessor, Ms Gay McGougall. During the visit to 
Bulgaria, the Independent Expert met with 
representatives of the Macedonian minority in the country. 
The delegation comprised of: Stojko Stojkov, Co-President 
of OMO "Ilinden" PIRIN and Stahil Tupalski, Central 
Council Member of OMO "Ilinden" PIRIN; Stojan 
Gerasimov from the Society of Repressed Macedonians; 
and Georgi Hristov, the Chief Editor of the pro-
Macedonian newspaper, Narodna Volja. The meeting 
gave the Macedonian organisations the opportunity to 
provide the Independent Expert with a first hand, 
documented account of the problems facing the 
Macedonian population in Bulgaria. 
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The post-visit report made a number of observations in 
relation to the situation of minorities in Bulgaria. In 
paragraphs 66-67, devoted to the Macedonian minority, 
the Independent Expert noted that: 
 
“66. Article 54 of the Bulgarian Constitution states that 
“everyone shall have the right to avail himself of the 
national and universal human cultural values and to 
develop his own culture in accordance with his ethnic self-
identification, which shall be recognized and guaranteed 
by the law.” However, the Government denies the 
existence of an ethnic Macedonian minority, and does not 
recognize the Pomaks (considered as Bulgarian-speaking 
Muslims by the Government) as a distinct minority – 
claiming that both groups are in fact ethnic Bulgarians. 
Representatives of those who self-identify as ethnic 
Macedonians and as Pomaks claim that their minority 
rights are consequently violated. 
 
67. Ethnic Macedonians consider it of crucial importance 
that their ethnic identity and distinctiveness be officially 
recognized. Community representatives strongly dispute 
census findings reflecting very low and declining numbers 
of Macedonians,and claim that the true population is many 
times higher. The Macedonian language is not recognized 
or taught in schools and Macedonians are not represented 
on the National Council for Cooperation on Ethnic and 
Integration Issues. 
 
Most significantly though, the Independent Expert made a 
number of significant recommendations in relation to the 
recognition of the Macedonian minority in Bulgaria.  
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In relation to respect for self-identification the 
Independent Expert recommended that: 
 
“93. In accordance with its Constitutional provisions to 
respect the right to ethnic self-identification, the 
Government should ensure and protect this right, as well 
as the rights to freedom of expression and freedom of 
association of members of the Macedonian and Pomak 
minorities.  
 
94. Policies relating to the recognition and rights of 
minority groups must be assessed in relation to the State’s 
obligations under international human rights law. Article 27 
of the International Covenant on Civil and Political Rights 
states that “in those States in which ethnic, religious or 
linguistic minorities exist, persons belonging to such 
minorities shall not be denied the right, in community with 
the other members of their group, to enjoy their own 
culture, to profess and practise their own religion, or to use 
their own language.” The question of the existence of 
minorities is addressed by the Human Rights Committee 
in its general comment No. 23 (1994) on the rights of 
minorities. Article 5.2 states that “the existence of an 
ethnic, religious or linguistic minority in a given State party 
does not depend upon a decision by that State party but 
requires to be established by objective criteria.” 
 
95. With regard to identification with a particular racial or 
ethnic group, the Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination has established in its general 
recommendation No. 8 (1990) on article 1 of the 
Convention that “such identification shall, if no justification 
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exists to the contrary, be based upon self-identification by 
the individual concerned.” The right of individuals to freely 
identify as belonging to an ethnic, religious or linguistic 
group is therefore established in international law. 
Domestic law should recognize such rights and ensure 
that no individual or group suffers from any disadvantage 
or discriminatory treatment on the basis of their freely 
chosen identity as belonging (or not) to an ethnic, 
religious,  linguistic or any other group. 
 
On Bulgaria’s refusal to abide by judgements of the 
European Court of Human Rights, the views of the 
Independent Expert were quite explicit: 
 
96. Bulgaria should comply fully with the judgements of 
the European Court of Human Rights (ECHR) relating to 
persons belonging to such communities and implement its 
rulings without further delay. Associations should be 
allowed to register and function without impediment, use 
their chosen names and express their ethnic identities 
freely. Associations that have been denied in the past 
should promptly be given official registration.  
 
The Independent Expert also recommended the 
introduction of the Macedonian language to the 
Bulgarian education system: 
 
“97. The Government’s position not to allow the use of 
mother tongue languages as the language of instruction in 
schools, particularly in regions where minorities are a 
majority or constitute a large percentage of the population, 
is a concern for minorities, including the Roma, Turkish 
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Muslims and Macedonians. Bilingual education 
commencing in the early years of schooling would enable 
children to become proficient in their mother tongue as 
well as in Bulgarian. Furthermore, it would enable them to 
maintain their ethnic and linguistic identity and help 
minority pupils to achieve positive educational outcomes. 
The Government is urged to consider introducing bilingual 
education and to ratify the European Charter for Regional 
and Minority Languages” 
 
The United Macedonian Organisation “Ilinden” PIRIN, the 
political party of the Macedonian minority in Bulgaria, 
together with the Australian Macedonian Human Rights 
Committee (AMHRC) and Macedonian Human Rights 
Movement International (MHRMI) demands that the 
Bulgarian Government to take note of the report of the UN 
Independent Expert on Minority Issues and implement, in 
full and without delay, each of the recommendations 
contained in the report. 
 
The full report can be downloaded here: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19se
ssion/A.HRC.19.56.Add.2_en.pdf 
 
OMO "Ilinden" PIRIN is a political party supporting the 
rights of the Macedonian minority in Bulgaria. It has been 
banned since 2000, despite a 2005 European Court of 
Human Rights Judgement ruling that the decision was a 
violation of the Euroepan Convention on Human Rights. 
For more information please visit www.omoilindenpirin.org. 
  
Established in 1984 the Australian Macedonian Human 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.56.Add.2_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.56.Add.2_en.pdf
http://www.omoilindenpirin.org/
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Rights Committee (AMHRC) is a non governmental 
organisation that advocates before governments, 
international institutions and broader communities about 
combating discrimination and promoting basic human 
rights. Our aspiration is to ensure that Macedonian 
communities and other excluded groups throughout the 
world are recognised, respected and afforded equitable 
treatment. For more information please 
visit www.macedonianhr.org.au , or contact AMHRC by 
email info@macedonianhr.org.au or on +61 3 93298960. 
  
Macedonian Human Rights Movement International 
(MHRMI) has been active on human and national rights 
issues for Macedonians and other oppressed peoples 
since 1986. For more 
information: www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook.
com/mhrmi, info@mhrmi.org,+1 416-850-7125. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.macedonianhr.org.au/
mailto:info@macedonianhr.org.au
http://www.mhrmi.org/
http://www.twitter.com/mhrmi
http://facebook.com/mhrmi
http://facebook.com/mhrmi
mailto:info@mhrmi.org
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BOOKS PUBLISHED BY THE “GRIGOR PRLICHEV”  

MACEDONIAN LITERARY ASSOCIATION OF AUSTRALIA 
P.O.Box 227 Rockdale NSW 2216            Library: 5 Belmore Street Arncliffe NSW 2205          

                                                                                                        Ph./Fax. 9597 7362 

E-mail: dushan@macedon.com; 
             itrposki@hotmail.com                            Working hours: Fridays  6.30 – 8.30 pm 

No.  Year   Author  Title                                Page No.    Price $ 
1.     1984      Dr. G. Stalev Vistas-Anthology (Poetry – Macedonian)       184              10.00 
2.    1984       D. Ristevski Fragments (Poetry-Macedonian) O.F.P.             42              10.00 
3.    1985        I. Trposki Shallow Roots (Poetry-Macedonian)             46              10.00 
4.    1985     B. Naumovski Keeper of Childhood Memories                116              10.00 
5.    1986      B. Naumovski   Time for Reminiscence (Poetry-Macedonian)      42              10.00 
6.    1987    G. Maslinkoski Farewell (Poetry-Macedonian)                    56              10.00 
7.    1987       J. Kokalovski Atomic Protest (Poetry-Macedonian)              78              10.00 
8.    1988          L. Toseska Lyrical Echo (Poetry-Macedonian)              42               10.00 
9.    1988           I. Trposki Chained Sea (Poetry-Macedonian)              62              10.00 
10.  1989         J. Thomev Fragments of a History (Poetry-Bilingual)        104               10.00 
11.  1989        D. Ristevski Fragments (Poetry-Bilingual)               84              10.00 
12.  1990       B. Neskovski Three Plays  (English)                             244              20.00 
13. 1990           I. Trposki Heading West (Poetry-Macedonian)              70              10.00 
14. 1992        D. Ristevski Dream-Agony (Poetry-Macedonian)                    98              10.00 
15. 1992   G. Maslinkoski Wedding in the Woods (Children-Maced.)         60              10.00 
16. 1995    O. Nikolovska Voluntary Prisons (Play-Macedonian)                 62               10.00 
17. 1995         D. Dzajkoski The Flow of Time (Poetry-Macedonian)              32              10.00 
18. 1995              I. Trposki Todorka (Poem-Macedonian)                           32              10.00 
19.  1996            Anthology Macedonian Poetry in Australia (English)         170               20.00 
20. 1997 P. Damcevski-Kocin   Future Never to Be (Poetry-Maced.)              84                10.00 
21. 1998 P. Damcevski-Kocin   Sinister Night (Play-Bilingual)                   58               10.00 
22. 1999             I. Trposki    Svitilo (Poetry-Macedonian)              80               10.00 
23.  1999             I. Trposki Between two Homelands (Maced.)              64              10.00 
24. 2000 V. Doneva-Varkoly: Houses for Sale and Prayer (Poetry-Maced.)    70               10.00 
25.  2000           I. Trposki    Following the Sun-Journey to Macedon. (Mac.)  164               10.00 
26. 2001 V. Doneva-Varkoly: A Glass of Water for the Ocean (Poetry-Mac.)  54              10.00 
27. 2001            D. Ristevski Clasp (Poetry-Macedonian)                   68              10.00 
28. 2002            I. Trposki Macedonia-My Homeland (Macedonian)        186              10.00 

29. 2002 V. Doneva-Varkoly : Dream Message (Poetry – Macedonian)           54              10.00 
30. 2003 K.Naumovski Tears, Curses and Hopes (Poetry-Maced.)                86              10.00 
31. 2003 V.Doneva-Varkoly: A branch in the wind no more (Maced.)                64             10.00 
32. 2003 D. Ristevski Flower – Woman (Poetry – Macedonian)            48               10.00 
33. 2003  Anthology Anthology of Love Poetry (Macedonian)           170               15.00 

mailto:dushan@macedon.com
mailto:itrposki@hotmail.com
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No. Year   Author  Title                                    Page No.    Price $ 
34. 2004 A. Donski  The Desc. of Alexander the Great of Macedon (English)       250          20.00 
35. 2004 I.Trposki  Love Imagination (Poetry-Macedonian)       60 10.00 
36  2004 I. Trposki  Restless Winds (Poetry-Macedonian)       82 10.00 
37. 2004 I. Trposki   The Macedonian Demonstrations in Australia (Maced.) 342 25.00 
38. 2004 M. Seraphinoff Macedonian Gold (Novel-English)      182 15.00 
39. 2005 A. Donski  The Geneal. Lin. between Elizabeth II and Tsar Samuel          110 15.00 
40. 2005 S. Popov  Kalesh Angja (Novel – English)      200 15.00 
41. 2006 M. Seraphinoff Some Great Old Stories from the Old Country Maced.   32 10.00 
42. 2006 A. Donski The Genealogical Lineage between Certain American Presidents and  
the Dynasty of Alexander the Great and other Macedonian Dynasties                     196  15.00 
43. 2006 A. Donski   The Language of Ancient Macedonians (History-Maced.)      242  15.00 
44. 2006 D. Ristevski Fear and Shame (Play – Macedonian)      120  15.00 
45. 2007 P. Damcevski-Kocin    Macedonia Altar (Poetry-Macedonian)      78         10.00 
46. 2007 A. Donski  The Byzantine Tsars of Macedonian Ethnicity (Maced.)    196  15.00 
47. 2007 A. Donski   Descendants of the Ancient Macedonian Dynasty (Mac.)      110  15.00 
48. 2008 Risto Stefov Short History of Macedonia (History-English)     306         20.00 
49. 2008  Ivan Trposki  Behind the Blue Wave (Poetry-Macedonian)      118          10.00 
50. 2008  Ivan Trposki Spase Trposki-Spasko (Biography-Macedonian)      154   10.00 
51. 2008  Viktor Gaber  Recognition and Denial (History-English)     184  20.00 
52. 2009 A. Donski  The Mystery of the Copper Book (English)     256   20.00 
53. 2009  P.Damcevski-Kocin   Mother’s Footprints (Poetry-Bilingual)        182   10.00 
54. 2009  D. Ristevski Fear and Shame (Play – English)         104  10.00 
55. 2009 D. Ristevski  Stolen Thoughts (Poetry-Macedonian)             88   10.00 
56. 2009 D.Ristevski Forbidden Love (Poetry-Macedonian)           56   10.00 
57. 2010 A. Donski    The Ancient Macedonians Were No Greeks (History-Mac.)     76   10.00 
58. 2010 A. Donski The Ancient Macedonians Were Not Greeks (History-English)   72   10.00 
59. 2011  G. Jovanovski The Joy of Youth (Poetry for children-Macedonian)        76   10.00 
60. 2011  Risto Stefov The Little Book of Big Greek Lies (Politics-English)      120   15.00 
61. 2011 V.Doneva-Varkoly Making a Rug (Poetry/Essays-Macedonian)              84   10.00 
62.  2011 D.Ristevski  Stolen Thoughts (Poetry-Bilingual)           158   10.00 
63.  2011 A. Donski  Anc. Greek and other Anc. Testimonies of the  
Distinction of the Ancient Macedonians  (History-Macedonian)                   236   15.00 
64. 2011  A. Donski Ancient Greek and other Ancient Testimonies of the  
Distinction of the Ancient Macedonians  (History-English)                         212   15.00 
================================================= 

To place an order: Cheque/MO payable to:  
Macedonian Literary Association; PO Box 227 Rockdale NSW 2216 
For further information:  
dushan@macedon.com     itrposki@hotmail.com   Tel. 0425231335 

mailto:dushan@macedon.com
mailto:itrposki@hotmail.com
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Macedonian Literary Association of Australia “Grigor Prlichev”, Sydney 

Macedonian Orthodox Community of Australia 

Macedonian Orthodox Community of the City of Greater Wollongong St 

Dimitrija Solunski 

Macedonian Australian Community Organisation Inc. of W.Australia 

Macedonian Orthodox Community of Geelong, Victoria 

Aegean Macedonian Association of Australia 

Macedonian Aegean Association of New South Wales 

Macedonian Ethnic School Yagoona, Sydney 

Macedonian Australian Pensioners Association of Fairfield  “Metodija 

Andonov Chento” 

Sydney Macedonian Cultural and Social Society “Bitola” 

Macedon Travel and Dimche Dzajko 

CDJ Custom Design Joinery and Zlatko Igeski 

Wetherill Park Metal Works and John Veljanovski 

Ozone Blinds and Trajce Tasevski 

Landscape Contractors and Consultants of Cabramatta and Dragan 

Razmovski 

Australian Hard Landscapes Cabramatta and Lupcho Razmov 

Mactel and Mactel Promotion 

Macedonian Doctor from Sydney 

Done Dimov, Canberra 

Ilija Filipovski, Sydney 

Tony Grbasliev: Stand United Together, Macedonia Forever 

Boris and Milka Minovski, Bexley 

Steven Petkovski, Canberra 

Ilija and Milka Veljanovski, Cabramatta 

Vangel Gelevski and Family, Richmond 

Goce Jovkovski and Family, Bankstown 


