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 Премијер Северне Македоније Зоран Заев каже да Споразум о пријатељству,
добросуседству и сарадњи који су потписали са Републиком Бугарском представља
историјски корак, као и да јасно показује да нема дилеме да је реч о две државе, два
народа и два језика, преноси портал „Плусинфо“.

  

  „Са потписивањем споразума између Републике Северне Македоније и Републике
Бугарске показали смо да се тамо где постоји политичка воља и идеје о прогресу,
отворена питања лако решавају“, истакао је Заев.   

Он је додао да су Северна Македонија и Бугарска направиле историјски корак напред.

  

„Поставили смо прошлост као темељ будућности. У споразуму не постоји дилема да је
реч о две државе, два народа и два језика. Овим споразумом смо одлучили заједно да
зауставимо злонамерну пропаганду, да будемо заједно против говора мржње и заједно
да поразимо национализам“, рекао је македонски премијер.

  

Током свечаности поводом годишњице Бугарског културног клуба у Северној
Македонији, председник клуба Лазар Младенов је истакао да тема о Бугарима у
Северној Македонији више није табу, те да верује у изградњу једног друштва за све.

  

„Ми који се декларишемо као Бугари из Северне Македоније, у срцу носимо њену
државност од тренутка стицања њене независности“, рекао је Младенов.
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Присутнима су се обратили и европски посланици из Бугарске Андреј Ковачев и Сергеј
Станишев, који су истакли улогу Републике Северне Македоније у промоцији права
мањина у складу са стандардима Европске уније, те су поручили да Бугарска снажно
подржава македонско напредовање ка ЕУ и НАТО-у, пренео је Танјуг.

  

Република Северна Македонија и Република Бугарска потписале су Споразум о
пријатељству, добросуседству и сарадњи који поред оснажења економских односа
између ова два суседа, предвиђа и превазилажење спорова око историјских питања
формирањем заједничке међудржавне комисије која се бави питањима историје,
историјских уџбеника, интерпретације историјских догађаја и историјских хероја.

  

(Спуњик)

  

 2 / 2


