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Бугарски премијер Бојко Борисов изјавио је да Бугарска жели да види почетак
преговора ЕУ са Северном Македонијом, али да он мора да реагује на "историјске
фалсификате", јер ће га иначе оптужити за националну издају и попуштање под
европским притиском.

  

  

"Једина земља која више од Немачке жели да наша суседна република отвори приступне
преговоре са ЕУ је Бугарска", рекао је Борисов у интервјуу за недељно издање немачког
листа Франкфуртер Аллгемеине Соннтагсзеитунг, на питање о вету Софије на
отварање приступних преговора ЕУ са Скопљем.

  

"За мене је било велико изненађење што се у најновијој резолуцији Европског
парламента о Бугарској појавила и тема наводне македонске мањине у Бугарској. У
Бугарској нема македонске мањине. Каква би то, молим вас, македонска мањина
требало да постоји у Бугарској", рекао је Борисов.
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Он је оптужио и бугарску опозициону социјалистичку партију да "очигледно сматра" да
таква мањина постоји, пошто су њени посланици у Европском парламенту гласали за
резолуцију.

  
  

Уместо да водимо позитивну расправу о европском путу Републике Северне Македоније,
сада се крећемо ка потпуно другачијој расправи

    

"Уместо да водимо позитивну расправу о европском путу Републике Северне
Македоније, сада се крећемо ка потпуно другачијој расправи. Морам да кажем да ме
такав развој заиста брине", рекао је Борисов, који је лидер владајуће конзервативне
партије Грађани за европски развој Бугарске (ГЕРБ).

  

На примедбу да званичници и водећи политичари Северне Македоније "не иду около са
тврдњом да постоји македонска мањина у Бугарској", Борисов је рекао да је "компромис
могућ", али да је "потребно познавати историју".

  

Према његовим речима, бугарски комунисти и комунистичка интернационала под
окриљем Москве су после Другог светског рата "из идеолошких разлога Бугаре у
Македонији силом хтели да претворе у Македонце". ;

  

"Бугари су тамо натерани да се зову Македонци. Ако се сада у оквиру приступног
процеса ЕУ појављују извесни историјски фалсификати, а ја не реагујем, моји политички
противници ће рећи - Борисов продаје бугарску историју и попушта под притиском
европских партнера", рекао је.

  

"Бугарски тајкун стајао иза летошњих масовних протеста"

  

Говорећи о масовним политичким протестима, који су летос месецима потресали целу
Бугарску, Борисов је поновио да иза тих демонстрација стоји бугарски тајкун Василиј
Бошков, који је, како је рекао премијер, и сам у легално прислушкиваним телефонским
разговорима признао да управља протестима.

 2 / 4



Бојко Борисов: Бугарска подржава пут Скопља ка ЕУ, али без прекрајања историје
понедељак, 30 новембар 2020 15:05

  

"Зато су поштени и спонтани демонстранти временом у највећем броју и одустали од
протеста", рекао је Борисов.

  

Он је додао да је и летос говорио да је право на мирне протесте део демократије, да је
"увек са поштовањем говорио о демонстрантима", да се са њима сретао и да су увек
налазили решење за њихове захтеве.

  
  

Бугарски премијер одбацио је као пропаганду опозиције и наводе из недавне резолуције
Европског парламента о владавини права у Бугарској, у којој се говори о злоупотреби
приликом трошења европских фондова и упорном негирању Софије да поштује основне
вредности ЕУ и европске уговоре

    

"Сада ти људи нису имали други захтев осим моје оставке, иако ће већ у марту бити
одржани парламентарни избори. Тада ће пасти одлука", рекао је Борисов.

  

Бугарски премијер одбацио је као "пропаганду" опозиције и наводе из недавне
резолуције Европског парламента о владавини права у Бугарској, у којој се говори о
злоупотреби приликом трошења европских фондова и упорном негирању Софије да
поштује основне вредности ЕУ и европске уговоре.

  

"У Европском парламенту су се наши политички противници побринули да се тако нешто
уопште тврди. Посланици Европске народне партије гласали су против. Оне институције
у Бриселу које се тиме баве чињенично и професионално, а не политички, као што су
Европска комисија и службе, нису нашле грешке у трошењу средстава", рекао је
Борисов.

  

Борисов је одбацио и сугестију да у Бугарској нема напретка у борби против корупције,
наводећи да се воде "бројне истраге" против високих званичника и тајкуна, а на
примедбу да нема окончаних поступака, указао је на независност правосуђа.
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"Ви на западу увек кажете да правосудни систем мора бити независан. Ми то исто
кажемо. Дакле, којим инструментом ја, као шеф владе, треба да обезбедим да буде више
поступака и осуда", рекао је Борисов.

  

(Бета, Н1) 
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