
 

Скопје, 15 март 2010 

 

Амбасадор Ерван Фуере 

Делегација на ЕУ во Република Македонија 

Мито Хаџивасилев Јасмин 52в 

1000 Скопје, Република Македонија 

 

 

По повод: 10-тата годишнина од отворањето на Делегацијата на ЕУ во Македонија и 

5-тата средба со претставници на НВО во државата 

 

 

Ваша Екселенцијо амбасадор Фуере, 

 

Од името на Бугарскиот културен клуб – Скопје (БККС), би сакал да ја искажам искрената 

благодарност за Вашата покана за официјален коктел, одржан на 10 март, по повод 10-

годишнината од создавањето на делегацијата на ЕУ во нашата држава и во врска со 5-тото 

традиционално собирање на организации од невладиниот сектор. 

 

За жал, поради недоразбирање (употреба на стара адреса на електронска пошта за поканата) и 

редица неодложни ангажмани, ние не можевме лично да присуствуваме на средбата. Во секој 

случај, ние високо го оценуваме гестот и вниманието кон нашата дејност, што исто така е 

признание за нашата млада невладина организација, која ќе ја одбележи својата 2-ра 

годишнина на 4 мај 2010. 

 

Како што знаете, БККС вклучува граѓани на Република Македонија, кои ги зачувале своите 

бугарски корени низ вековите, и се гордеат со богатото културно наследство на нивните 

бугарски предци од македонските земји. БККС работи усилено, за да постигне напредок во 

демократијата и превласт на законот во македонското општество, и за охрабрување на 

добрососедски односи со Република Бугарија врз основа на нашата заедничка историја, и 

потребата од стабилен економски просперитет и подобар квалитет на живот на Балканскиот 

полуостров, и на територијата на обединета Европа. 

 

Ние силно веруваме во мултикултурната концепција за развој на Република Македонија и сме 

ги посветиле нашите напори за исполнување на политичките критериуми од Копенхаген за 

членство во ЕУ и стандардите на Советот на Европа. Во тој контекст, ние повикуваме да се 

почитуваат човековите права и следиме од близу редица случаи на нарушувања на правата на 

човекот, кои ги засегаат македонските бугари (на пример, случаите со г-ѓа Спаска Митрова и г-н 

Мирослав Ризински, кој е член на нашиот Управен одбор). 

 

Освен тоа, ние работиме за отстранување на говорот на омразата и непријателството кон 

бугарскиот народ, кои се среќаваат често во општествениот живот, медиуми, учебници и научни 

изданија во Република Македонија, како и погрешното и навредливо толкување и грубите 

фалсификати на нашата историја, кои всадуваат предрасуди и непријателство. 

 

Поради овие причини, ние се потпираме на многу потесна соработка со Вас и делегацијата на 

ЕС во Република Македонија. За понатамошна кореспонденција, Ве молиме користете ја 

нашата e-mail адреса: contact@bkks.org. 

 

 

Со почит, 

 

Лазар Младенов 

Претседател на Бугарскиот културен клуб - Скопје 


