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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РискМонитор и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 
по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство  в размер на 167800 евро. Основната цел на проекта е да помогне за решителна 
реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. 
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Северна Македония като високорискова 

формация 
 съществуват и сред македонците, показват, че са 

сърби. Гърците доказват, че в Македония всеки, 
който признава екуменическия патриарх, е грък. 
Нациите използват всички възможни аргументи, за 
да подкрепят претенциите си; но и всяка може да 
бъде ефективно опровергана... България, Гърция и 
Сърбия искат да владеят Македония или значителна 
част от нея по три основни причини. Първо, така би 
се разширила държавата и повече националности 
биха били обхванати в нея. Второ, вземането на 
долините по Вардар и Струма и железопътните 
линии през тях би дало икономически предимства. 
Трето, може би най-важно, който контролира 
Македония, става най-голяма сила на Балканите. За 
великите сили това последно обстоятелство е най-
същественото.“ 

ТЕМА 

Стабилността на Балканите и мястото на 
Северна Македония в това уравнение. Македония е 
високо рискова формация, политическа форма с 
мощни фактори за риск от разпадане. 

ПВОД/СИТУАЦИЯ 

Това е втори policy brief, който обсъжда 
Северна Македония, но в друга перспектива. 
Насочен е конкретно към самата Северна 
Македония като политическо тяло или политическа 
форма. В края на октомври 2021 България сложи 
вето върху т. нар. преговорна рамка на Република 
северна Македония за започване на преговори за 
пълноправни членство в ЕС. Това е повод да се 
анализира Северна Македония от гледна точка на 
рисковете за сигурността в региона. 

Македония от края на 19 век е видяна като 
спорна точка, пласирана между враждебните си 
съседи. Нещо повече, тя се конституира по този 
начин, през агресивните погледи на съседите си. 
Всяка съседна държава смята себе си за 
недовършена, ако не присъедини Македония, която 
смята за своя по право територия. Претенциите, 
скрити или явни, са за териториално разширение в 
посока територията Македония, която е останала 
някак нерешена откъм политически статут от 
Берлинския конгрес. Другите аргументи – език, 
история, символи, култура и т.н. – са вторични и 
прикриват, но и подпомагат териториалните 
претенции. 

ОБЕКТ 

Обект на този policy brief въпросът 
дългосрочна сигурност на Балканите, но предвид 
един решаващ фактор за сигурност, държавата 
Република Северна Македония, нейната 
политическа конституция. 

КОНТЕКСТ 

Контекстът на рисковете, свързани с днешна 
Северна Македония, доскоро Бивша Югославска 
Република Македония, или просто Македония, не се 
е променял значително в последните 100-130 
години. Ето едно описание от учебник, което дава 
картина на Македония отпреди 130 години: 

Т. нар. Велики сили, които решават съдбата 
на Балканите след оттеглянето на Османската 
империя в края на 19 век, също придават на 
Македония свръх-значения. Те са убедени, според 
това наблюдение, че контролът над Македония е 
равносилен на контрол над целия регион. Дали това 
убеждение е преувеличено или има основания е 
отделен въпрос. И в двата случая то подхранва 
допълнително агресивните апетити на съседите, те 

„Населението се разделя на девет групи: 
турци, българи, гърци, сърби, македонци, албанци, 
власи, евреи и цигани... Българите използват 
езикови аргументи, за да докажат, че македонските 
славяни са техни братя. Сръбските антрополози 
изтъкват, че техните славянски събори, които 
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също са убедени, че контролът над тази територия 
има съдбовно значение за тях и тяхната сигурност. 

Големите рискове свързани със Северна Македония 
са следните: 

Днес, най-вече след разпадането на 
федерацията Югославия и след Югославските войни, 
Северна Македония не е в много по-различно 
състояние. Разбира се, териториални претенции са 
изключени, те не биха били толерирани от 
значимите сили в Европа, нито от САЩ, нито от 
международните институции на сигурността. Но 
агресията към Македония е приела друга форма. 
Съседите оспорват език, история, култура, символен 
ресурс на Северна Македония по безусловен и 
директен начин. Те не могат да имат претенции към 
територията, но по един упорити начин оспорват 
автономната националност на Северна Македония. 
Правят го по различен начин, но ефектите са сходни. 

Първо, държавата Северна Македония е най-
нестабилното и проблематично място на Балканите, 
далеч пред такива проблемни зони като Косово и 
Босна. Страната продължава да живее през 
отрицанието на съседите си и има половинчата 
независимост, лишена е от спокойна солидна база 
за развитието си. 

Второ, разпадане на Северна Македония, 
колапс на държавата и отделяне на две миниатюрни 
държави по линията македонци-албанци и висок 
риск, вероятността не трябва дас се подценявам, тя 
е постоянно налице и варира, но не се занижава 
трайно. Разпад на Македония може да срещне 
съпротива от ЕС и САЩ, но това не го прави 
невъзможен. Към това отношение на съседите се добавя 

вътрешната социо-политическа структура на 
Северна Македония. Страната е разделена между 
славяно-македонското си население и 
разнообразните албански общности. 
Приблизителното съотношение е 70 към 30 славяни 
към албанци, макар че се спори и няма надеждни 
източници. Това разделение има огромно значение 
за живота на страната последните 30 години. Още с 
приемането на нова конституция през 1991 година 
тогавашната Македония се въвлича във вътрешен 
конфликт. Конституцията е израз на етно-
национално-политическо мислене, който дава 
политически предимства на славянското 
мнозинство. Албанците не са доволни и протестират 
непрекъснато. През 2001 година протестите 
изправят страната пред разпад, който не се 
реализира главно поради недостатъчна 
радикализация на албанските общности. След 
промените в конституцията конфликтът се 
успокоява. Следват редица други конфликти в 
политическата сфера. 

Трето, при евентуално разграждане на 
Македония, следствията за региона е трудно да се 
опишат, но е сигурно, че ще бъдат огромни. Цялата 
регионална сигурност, която и без този фактор е 
слабо гарантирана, ще бъде тежко разклатена. 
Разпад на Северна Македония ще се разпространи 
във всички посоки на полуострова, ще вдигне 
апетитите на Албания за разширяване, ще 
предизвика намеса на ислямски страни от Близкия 
изток и т.н. 

Четвърто, разпад на Македония ще доведе 
до голяма емигрантска вълна. Но дори и да не 
предизвика емиграция, той ще доведе до отделяне 
две нежизнеспособни държави, които ще потеглят 
към съседите си по различни начини. Никоя от 
съседните държави не е в състояние да поеме 
подобна миниатюрна национална общност в своите 
предели, дори националистите да желаят това. 
Кризата ще бъде многопосочна. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
Към всичко това може да се добави и 

незавидната икономическа ситуация, високата 
безработица, твърде високата корупция и пленяване 
на държавата от политически групи. 

Единственият начин Северна Македония да 
се лиши от тези условия за своята дезинтеграция е 
успокояване в посока интеграция в по-голямо 
политическо тяло. След присъединяването към 
НАТО такава форма е само ЕС. РИСКОВЕ 
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По тази причина – само от съображения за 
своята сигурност – съседните държави трябва да 
подкрепят членството на Северна Македония по 
решителен начин. Те трябва да спрат със своите 
претенции за език, култура, история и пр. и да 
мислят единствено на езика на международната 
сигурност. 
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