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Abstract:  

In the 1990s a new stage in the development of the countries of the Balkan Peninsula began. The 

fall of the Berlin Wall caused severe political turmoil, and the break-up of Yugoslavia laid a new 

framework for inter-Balkan relations. The development of the foreign policy relations between 

Albania and Bulgaria in the studied period is strongly influenced by the political and socio-

economic transformations that take place in both countries. Generally close and friendly relations 
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between the two countries are sometimes contradictory and colder due to some unsolved issues in 

the past. 

Keywords: foreign relations, post-socialist transformations, Albania  

 

Въведение  

През 90-те години на ХХ в. започва нов етап в развитието на страните от Балканския 

полуостров. Падането на Берлинската стена и края на Желязната завеса пораждат тежки 

политически сътресения на Балканите. Политическите промени и разпада на Югославия 

полагат нови рамки на междубалканската интеграция. Външнополитическите отношения 

между България и Албания представляват интерес от гледна точка на компактните 

български общности, населяващи предимно източните части на Република Албания (фиг. 

1). 

 

Фигура 1 Териториално разположение на българското малцинство в Албания (Димитрова, 2021) 
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Социално-икономическо състояние на Албания в края на 80-те на ХХ в. 

  Албания е една от държавите с най-тежко социално-икономическо положение в края 

на 80-те години. През 1985 г. управлението на страната е поета от бившия втори в партията 

и държавата – секретарят по идеологически въпроси Рамиз Алия35, който наследява властта 

в страната след кончината на Енвер Ходжа36. Новият лидер обещава и прави 

минималистични опити да отвори Албания към света, но успехът му не е голям. Промените 

са бавни, мъчителни и принудителни.  

Все пак албанското население получава правото на свободно пътуване в чужбина, 

възстановено е изповядването на всички религии в страната, като тези отстъпки от 

правителството не са достатъчни на гражданите и тяхното недоволство продължава да расте. 

Първото мащабно гражданско недоволство предизвиква икономическа рецесия, която 

принуждава управляващите да свалят партийния монопол и одобрят раждането на първата 

опозиционна гражданска Демократическа партия, водена от Сали Бериша37. 

До края на 80-те години от XX век Албания е една от най-малко познатите страни в 

света и практически недостъпна за чужденци. В повечето изследвания за Източна Европа 

липсва надеждна и пълна информация за Албания. Обикновено се споменава или като малка 

и слабо развита държава в Европа, или напълно се игнорира. В допълнение към това не 

изобилства и литература, анализираща външноикономическите отношения по време на 

комунистическия режим на Енвер Ходжа. При управлението му 200 хиляди албанци 

изчезват завинаги в затворите и трудовите лагери. Диктаторът подлага на гонения всички 

хора с опозиционни възгледи, забранява свободното изповядване на религия и превръща 

Албания в атеистична република (Karataş, 2020). Преосмислянето на тази част от албанската 

 
35 Рамиз Алия – (18 октомври 1925 - 7 октомври 2011) е вторият и последен лидер на Народната 

социалистическа република Албания от 1985 до 1991 г., служи като първи секретар на Партията на труда на 

Албания . Той е и държавен глава на страната от 1982 до 1992 г. Той е определен за наследник от Енвер Ходжа 

и поема властта след неговата смърт. 
36 Енвер Халил Ходжа (на албански: Enver Halil Hoxha) е албански политик, дългогодишен партиен и държавен 

ръководител на Албания. Заемал е длъжностите първи секретар на Албанската комунистическа партия 

(Албанска партия на труда от 1948 г.) в периода 1941 – 1985 г., министър-председател на Албания (1944 – 

1954), министър на външните работи на Албания (1946 – 1953) и генерал. 
37 Сали Бериша е албански политик, президент на Албания от 1992 до 1997 г. Председател е на 

Демократическата партия на Албания от 1991 г. Бериша е роден на 15 октомври 1944 г. във Вучидол, Северна 

Албания. 
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история едва прохожда. Затова настоящият премиер Рама38 споделя: „Трябва да бъдат 

отворени архивите от времето на Енвер Ходжа. Без тях миналото на страната ни не може да 

бъде осветено”. На практика обаче не се случва почти нищо. На около 2 700 бивши 

политически затворници са изплатени незначителни обезщетения, а архивите на бившата 

тайна полиция се използват и до днес като инструмент за политическо изнудване.39 

Както при всички тоталитарни системи, албанският комунизъм бива имунизиран 

срещу критики в продължение на почти четиридесет и пет години и информацията по 

вътрешни въпроси е строго контролирана. Наследените социални, политически, културни и 

икономически условия на страната правят прехода на Албания от комунизма най-труден и 

конвулсивен от всички източноевропейски страни. Те също така поставят значителни 

пречки по пътя на установяването на истинска демокрация, правейки посткомунистическия 

преход в Албания силно несигурен.  

В много отношения „страната на орлите” не се отличава съществено от останалите 

балкански държави. Тя до огромна степен има същата съдба като тази на народите от 

региона, но в същото време има и някои типични само за нея характеристики, тъй като до 

началото на 90-те години на миналия век тя е най-затворената, най-самоизолиралата се 

държава не само на Балканите, а и в Европа. Затова никак не е случайно, че нейната „визитна 

картичка” за външния свят са множеството бункери, които са повече от седемстотин хиляди 

(Беджети, 2013).  

Новите приоритети на Албания през 90-те години 

Драматичните социално-политически промени в страната през 1990-те оказват 

решаващо влияние върху промяната на външнополитически насоки на Албания. 

Състоянието на отношенията между Албания и България след тоталитарното управление се 

определят от приоритетите им в международен план, които са основа за тяхното развитие, а 

именно – стремежът им към европейска интеграция. Процесът към евроатлантическа 

 
38 Еди Рама е албански политик, настоящ министър-председател на Албания, а предходно – 3 пъти кмет 

на Тирана и виден албански общественик. 
39 За повече информция вж. Hoxha, Report on the Activity of the Central Committee of the Party of Labour of Albania 

(1971). 



220 
 

интеграция е бавен и за двете балкански държави и изисква немалко работа, за да се 

пригодят към новото състояние в регионален, континентален и дори световен план. 

Албания несъмнено има по-сложни проблеми за решаване от България, които 

изискват и повече време. Пленумът на Централния комитет на Албанската партия на труда 

(АПТ), проведен през януари 1990 г., отбелязва голямата роля на следващия конгрес на АПТ 

на 10-13 юни 1991 г. – последният под това партийно име. На този форум в доклада, изнесен 

от Джелил Гьони40, за първи път на толкова високо ниво е подчертана погрешността и 

пагубността на предишния курс на международна изолация на страната, тъй като тази 

изолация от света нанася вреда не на света, а на Албания.  

През месец август 1990 г. Албания подписва Договора за неразпространение на 

ядрено оръжие, а през месец септември държавният глава Рамиз Алия за първи път взима 

участие в работата на Генералната асамблея на ООН (Бобев, 2019). 

На 13 юни 1991 г. новият министър-председател на Албания, Юли Буфи41, представя 

новите подходи на Албания към външната политика, които включват задачите за 

стабилизиране на икономиката (главните роли тук играят западните страни), фокус върху 

европейската интеграция и присъединяване към  Съвещанието по сигурност и 

сътрудничество в Европа (СССЕ)42, развитието на многостранно сътрудничество в 

Балканския регион и Адриатическо море (което предполага Италия), задълбочаването на 

отношенията с Турция и други съседни черноморски страни. Албания също планира да 

установи добросъседски отношения с Югославия.  

По ирония на съдбата обаче реалната ситуация, в която трябва да действат новите 

албански власти, изобщо не допринася за прогресивното развитие на отношенията между 

Тирана както с водещите европейски държави, така и с България и с нейните балкански 

съседи. 

През периода 1989-1993 г. инфлацията в страната достига 400%, като в тази трудна 

ситуация е необходимо вземането на радикални стъпки в промяната на външната политика 

 
40 Джелил Гьони (на албански: Xhelil Gjoni) е албански журналист и политик от Албанската партия на труда 

(АПТ), секретар на Централния комитет на партията, главен редактор на партийния орган „Зъри и Популит“. 
41 Юли Буфи - Ylli Bufi (роден на 25 май 1948 г., Тирана) е албански политик, служил за кратко като 26-и 

министър-председател на Албания през 1991 г.  
42 Албания е приета в организацията на 18 юни 1991 г. 
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на страната. Албанското гражданско общество е убедено, че демокрацията е формулата, 

която трябва да бъде приложена за лекуването на комунистическата рана, в която е кървяла 

почти половин век. Много скоро започва възстановяването и раждането на още нови 

политически формации и граждански сдружения, като първата опозиционна сила, която е 

стабилна и до днес е Демократическата партия на лидера  Бериша, който е несменяем и до 

днес.  

След 1990 г. първостепенна задача пред албанската външна политика е 

евроатлантическата и европейската интеграция на страната, по примера на всички 

заобикалящи я съседки. Желанието на Албания за интегриране в европейските структури е 

посрещнато с разбиране и бърза реакция от тези структури. Страната е провъзгласена за 

парламентарна република през март 1991 г., а през юни същата година Европейската 

общност установява отношения с нея. Още през 1992 г. влиза в сила споразумение за 

търговия и сътрудничество между Общността и Република Албания.  

Промените във външната политика България през 90-те години 

Дългият дипломатически път на България към евроинтеграцията започва на 

пленарно заседание на Велико народно събрание, председателствано от акад. Николай 

Тодоров43. Народният представител от СДС, бъдещ основател на Атлантическия клуб в 

България и министър на външните работи Соломон Паси взема думата и предлага на 

колегите си да напуснат Организацията на Варшавския договор и да се присъединят към 

Северноатлантическия пакт. Народните представители в законодателния орган на България 

отхвърлят предложението с насмешка, като тук е важно да се отбележи, че само месец по-

късно по-прагматичното правителство, ръководено от Андрей Луканов приема поканата за 

установяване на дипломатически отношения с НАТО. На 15 ноември 1990 г. е първото 

посещение на българския министър на външните работи Любен Гоцев в щабквартирата на 

НАТО в Брюксел.  

Година по-късно на 4 април 1991 г. по инициатива на Соломон Паси е учреден 

Атлантическия клуб в България, който е първата неправителствена организация член на 

 
43 Николай Тодоров Тодоров е български академик, учен историк-балканист с международно признание, 

политик и дипломат. Държавен глава на България от 17 юли до 1 август 1990 г. 
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Северноатлантическия пакт от 1992 г. Същата година по инициатива на същия този съвет и 

българското правителство на посещение в София е тогавашният генерален секретар на 

НАТО Манфред Вьорнер44, който обикаля столицата на страната в трабанта на Соломон 

Паси. Това негово посещение подава ръката, която българското правителство чака от 

военния блок на запад и най-мощен по образ и подобие на времето си.  

Евроатлантическата ориентация на Албания  

 Процесите в Албания са сходни на българските. По същото време демократичните 

процеси са провокирани от обществено недоволство по улиците на Тирана. Подобно на 

Соломон Паси, учредителят на Албанската атлантическа асоциация Алфред Моисиу 

прокламира в декларация до народа и управляващите, че пътят на Албания е и ще бъде 

основен приоритет за влизане в НАТО. Бъдещият министър на отбраната и по-късно 

президент на страната подчертава факта, че както правителството, така и широката албанска 

общественост разглеждат евроатлантическата интеграция като жизнено важна за страната и 

нейното бъдеще. 

„Ние вярваме, че Албания заслужава членство в НАТО, не само защото албанците 

са силно емоционално свързани с Алианса, но и защото страната ни от редица години се 

държа като действителен член на НАТО“, отбелязва още Моисиу (Беджети, 2013). 

Една година по-късно генералният секретар Вьорнер посещава и Тирана, като това 

допълните ускорява преговорите за коопериране с военния блок.  

Политики на балканските държави за евроинтеграция  

 

Политиката на Европейската общност към балканските държави и тяхното 

интегриране би могло да се раздели на няколко групи относно етапите, развитието на 

 

44 Манфред Херман Вьорнер е германски политик и дипломат, министър на отбраната на Западна 

Германия между 1982 и 1988 г. Служи като 7-ми генерален секретар на НАТО от 1988 до 1994 г. По времето 

на неговата дейност като генерален секретар приключва Студената война и Германия се обединява. В София 

има улица, носеща неговото име. 
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отношенията между държавите и конкретно дипломатическите контакти и канали между 

правителствата. 

В първата група запазеното място от историята е за Гърция и Турция, които още в 

началото на Студената война се присъединяват към НАТО и са причислени като верни 

съюзници на Вашингтон и Европа (фиг. 2).  

 

Фигура 2 Разширяване на НАТО (https://commons.wikimedia.org/) 

Във втората група попадат Албания, България и Румъния, за които действат други 

правила. Отношението към посочените три страни е обусловено от принадлежността им към 

Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) и към Организацията на Варшавския договор 

(ОВД), т.е. към „вражеския блок”. Същевременно тук също се наблюдава своеобразна 

„вътрешна” диференциация. В началото малката Албания не е в центъра на вниманието на 

Запада. Интересът към нея се засилва, когато тя напуска СИВ и ОВД, но много бързо този 

интерес угасва в резултат на очевидната външнополитическа преориентация на Тирана към 

Китайската народна република (КНР) и последвалата по-късно самоизолация на Албания. 

Малката балканска държава става отново интересна (по-специално за нейните 

непосредствени съседки Гърция и Италия) в началото на 90-те години на миналото столетие, 
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тъй като демократичните промени не подминават и нея. Интерес към Тирана проявява и 

Париж, но по други причини. Разпространението и влиянието на френския език и на 

френската култура в Албания са първостепенна причина за интереса на френската държава. 

В допълнение трябва да отбележим, обстоятелството, че самият Енвер Ходжа е бил 

преподавател по френски език. Особено силно върху френския интерес към Албания влияят 

видни албански писатели, които живеят във Франция – например Исмаил Кадаре45, считан 

за жив класик на албанската литература. Неслучайно затова малко по-късно Албания бива 

„присъединена” към бившите югославски републики (без Словения) и дооформя групата на 

държавите от Западните Балкани.  

Румъния също привлича вниманието на Европейската общност още по време на 

Студената война поради относителната си независимост от СССР –  главно във външната 

политика.  

България е третирана като „най-верен съюзник на Москва” и дори като неин 

„сателит” с всички произтичащи от това последици. И в отношението към София не липсва 

диференциран подход, но той важи не за политиката на цялата Общност към България, а за 

политиката само на някои нейни членки. Това се отнася например за Федерална Република 

Германия (ФРГ), която развива сравнително добри търговски и икономически връзки с 

Народна република България (НРБ), въпреки непримиримите политически и идеологически 

различия и противоречия между двете държави (Пенкова, 2019). 

Дипломатическите отношения на Албания и България в периода 1990-1992 г. 

От 19 юни 1991 г. албанската държава членува в Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа, на 21 юни са установени дипломатически контакти с ЕС, а на 16 

септември е подписан заключителният акт от Хелзинки46 (Bobev, 2010). През периода 1990–

1991 г. са възстановени дипломатическите отношения със СССР, САЩ и Обединеното 

Кралство. Всичко това дава основание да се твърди, че в периода 1990–1992 г. Албания 

съумява успешно да преодолее продължителната си външнополитическа изолация и да се 

 
45 Исмаил Кадаре е албански писател. Дисидент по времето на комунизма в родината си. След промените, през 

1990 г., емигрира във Франция. Дългогодишен член на Комунистическата партия (1970-1982), той застава 

срещу мюсюлманството, което смята за „неалбанско“. В дискусия с него влиза косоваринът Реджеп Чося. 
46 Заключителният акт на СССЕ, известен също като Хелзинкски заключителен акт (на английски: Helsinki 

Final Act) е международно споразумение от 1975 г. за водене на диалог и преговори между Изтока и Запада. 



225 
 

завърне в международния живот в създалите се нови реалности. Началните години на 

прехода са време и на външнополитическа преориентация на Българи (Nikova, 1998). През 

лятото на 1991 г. СИВ и Варшавският пакт са разпуснати и се слага край на този 

международен ангажимент от времето на комунистическите диктатури. Официална София 

видимо активизира своите контакти със западните демокрации и с редица международни 

структури – на първо място, ЕС и НАТО, като от 1992 г. България официално става член на 

Съвета на Европа. Външнополитическата преориентация е свършен факт, въпреки че 

понякога активността в международен план зависи от конкретното управляващо 

мнозинство. 

Паметна година във вътрешнополитическата история на Република Албания е 1992, 

когато на изборите на 29 март Демократическата партия печели изборите и получава мандат 

да формира правителство без комунисти. Президент на страната вече е основателят на 

партията Сали Бериша, който заедно с новото правителство обещават да установят нов 

толерантен диалог с всички политически субекти и новата албанска дипломация да бъде 

проевропейска.  

С течение на времето обаче обещанията на управляващите не се прилагат на практика 

и населението не усеща повишаване на жизнения си стандарт и подобряване на живота, 

парламентарно представените партии и критиките им не се вземат предвид и разгневеното 

население излиза по улиците и в страната се установява анархия. Породеният хаос е 

прекратен и овладян с намесата на мисия на ООН, подпомагана от Италия.47  

Всички тези политически сътресения и граждански сблъсъци, породени от 

двуличието на псевдо-демократизиране на всички процеси са почти идентични и в съседната 

балканска България, където комунистическото правителство е свалено, диктаторът Тодор 

Живков е изпаднал в немилост и обвинен в държавна измяна от бившите свои, като самата 

партия приема нов облик и нова идеология. Българската социалистическа партия (БСП) е 

правоприемника на Българската комунистическа партия (БКП), която се отрича и осъжда 

всички издевателства и зверства, които се причинени от комунистите и приема в 

 
47 "Election Watch". Journal of Democracy. Johns Hopkins University Press. 2 (3): 115–117. Summer 1991. 

doi:10.1353/jod.1991.0035. 
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идеологията си всички принципи на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) и 

се обявява за нейна сестринска партия.   

Както в Албания, така и в България първите честни и плуралистични избори са 

опорочени от протести, като в София новото правителство на социалистите е принудено да 

подаде оставка и да не приема съставянето на кабинет за правителство.  

Преговори и подписване на споразумение с Европейската общност 

Както вече се отбеляза, в политически план новата българска дипломация и външна 

политика се ориентира подобно на албанската дипломация към Европейската общност и 

Западния Брюкселско-вашингтонски път. След приемането на България за пълноправен 

член на Съвета на Европа през 1992 г. започват преговорите за асоциирано членство, а 

година по-късно през 1993 г. е подписан и договор между България и Европейската 

общност.  

Преговорите за асоциирано членство в съюза започват на 2 април 1992 г., а на 8 март 

1993 г. в Брюксел се подписва „споразумението за асоцииране на България към 

Европейските общности и временното споразумение по търговията и свързаните с нея 

въпроси“. Това споразумение е ратифицирано от Народното събрание на 15 април с.г. и от 

Европейския парламент – на 27 октомври, а влиза в сила на 1 февруари 1994 г. Зад тези 

цифри се крият огромен брой двустранни и многостранни срещи и разговори, 

продължителна дейност на много правителствени и парламентарни комисии, деликатни 

преговори за сближаване на законодателството. Усилия, които продължават през всичките 

години на преговорния процес до самото присъединяване през януари 2007 г.48.  

Би могло да се каже, че през 1992 г. българската и албанската държава вече са се 

преориентирали и очертали базовите си външнополитически стремежи. Сред тях се 

открояват целта към постепенна интеграция и укрепване на регионалната стабилност и 

 
48  Българската политика спрямо Република Македония: Препоръки за развитието на добросъседски 

отношения след приемането на България в ЕС и в контекста на разширението на ЕС и НАТО в Западните 

Балкани. София: Фондация Манфред Вьорнер, 2008. 80 стр. (Триезично издание на български, македонска 

книжовна норма на българския, и английски) ISBN 978-954-92032-2-6. 
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сигурност, а това само по себе си е предпоставка и за по-активни двустранни контакти 

(Бобев, 2019). 

Тук трябва да се споменат светкавичната и изключително точна реакция на 

българския президент д-р Желю Желев към опитите за реставрация на комунизма в Русия 

при военния преврат на 19 август 1991 г., признаването на независимостта на Русия още 

преди формалното ликвидиране на СССР (22 октомври 1991 г.), цялостната твърда и 

последователна политика на президентската институция за членство на България в НАТО. 

Този списък на авторитетни външнополитически ходове може да бъде продължен с 

позицията на България по отношение на войната в Залива през 1990 г., с подкрепата (отново 

главно от страна на българския президент) на въздушните удари на НАТО по време на 

войната в Босна, с участието на страната  в международната коалиция срещу тероризма под 

ръководството на САЩ.  

Връзките на България и Албания със Западните демократични страни тепърва са в 

период на развитие в края на 90-те години заради изолираността от тях и близостта си до 

Москва в миналото. Можем да откроим обаче и факта, че благодарение на 

местоположението си на Адриатика, Албания се ползва с постоянната подкрепа на Италия 

във всички сфери на интеграция в Европейската общност и Северноатлантическия договор. 

Впсоледствие САЩ също първи подкрепят Сали Бериша за президент и сключват с 

Демократичното правителство многомилионни сделки във военен план. 

За разлика от Албания, България е в пряка и опасна близост до бившата Османската 

империя, освобождава се и извоюва независимостта си последна от балканските страни. 

След разпадането на Съветския източен блок, София е в голяма близост до Москва и няма 

почти никакви отношения с която и да било страна от Запада. Дали тук може да се критикува 

дипломацията на страната преди и след 1989 г. е спорно, но трябва да се откроят 

отношенията на София с ФРГ. Страната има отлични търговски отношения още от 

десетилетия преди падането комунистическия режим. Обединена Германия заедно с 

коалиция от държави са едни от първите, които подават ръка на българското правителство 

за интеграция и демократизация на всички държавни сфери. 
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Външнополитически отношения на Албания и България 

Основният акцент върху външнополитическите отношения на Албания и България 

по традиция могат да се опишат като безпроблемни. Основните причини са, че София и 

Тирана нямат основателни причини относно териториалните въпроси, тъй като те нямат 

обща гранична линия помежду си относно земите на днешна Република Северна Македония, 

в която в миналото е имало предимно българско население. Двете страни разменят 

многократно дипломатически делегации и визити, като подписват важни документи на 

различни държавни равнища, като търговски споразумения и други. Специално внимание 

заслужава фактът, че Албания утвърждава наличието на българско малцинство в земите си,  

и доста по-късно с настояването на българската държава то е официално признато в 

парламента.49  

Хората в Албания, запазили българската си етническа идентичност, са важно 

свидетелство за истината за историческото минало на страната, както и за географския 

регион Македония. Следователно, в контекста на интеграционния процес на 

присъединяването на Албания към ЕС, България естествено настоява за равенството на 

българите в Албания с останалите малцинствени етнически групи според практиката и 

законодателството на страната в тази област, т.е. официалното признаване на българин 

малцинство, заедно с други официално признати малцинства (Bulgarian Policies…, 2008). 

Българската общност е една от най-застрашените поради три основни причини: 

1. В сравнение с други исторически национални малцинства той е единственият, 

който не е официално признат; 

2. За разлика от други общности, които са компактни, българската се намира главно 

в три различни региона, които не са съседни един на друг. Това са Голо бърдо, 

Гора и Преспа, където населението е разпространено в малки села, в един от най-

бедните източни райони на Албания; 

 

49 Подробно за съветско-албанския конфликт и скъсването на отношенията вж. в: Smirnova N.  Външна 

търговия на Народна Република България. Статистически данни 1939–1970. София, 1971. Дигитална страница 

31. Historia e Shqiperise pergjate shekullit XX. Tirane, 2004. F. 359–380. 
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3. Българската общност варира по отношение на религия. В Преспа православните 

християни преобладават, в Голо бърдо общността е смесена, докато в Гора 

мюсюлманите са мнозинство. Тези фактори допринасят за специфичния статус 

на българската общност в Албания като застрашена и засилват нейната нужда от 

национално признание. 

Въпреки че преброяването от Албания през 1989 г. регистрира 782 души, които 

твърдят, че са с румънска, чехословашка или българска националност50, Албанският 

статистически институт отрича съществуването на българско малцинство в Албания. През 

1998 г. Паскал Мило, тогавашен външен министър на Албания, прави следното изявление 

относно малцинствата: „След Втората световна война ние познаваме това малцинство като 

македонско. Предпочитам да не разяснявам защо избрахме този начин, но 

комунистическият режим направи това решение ...”51 

Българското правителство и някои жители на областите Мала Преспа, Голо бърдо и 

Гора оспорват това.52 

Организации за сътрудничество между България и Албания  

Съществуват две организации за българи в Албания: дружество „Просперитет Голо 

бърдо“ и културното дружество „Иван Вазов“ в Мала Преспа.53 Повече от 800 албански 

граждани от български произход имат български паспорти въз основа на твърдения, че са от 

български произход. 

Въпреки вътрешните проблеми на Албания и България постепенно започва  

възстановяване на дипломатическите отношения, като до 1992 г. има три посещения на 

албански външни министри в София – Реиз Малиле54 през март 1990 г.55, Илир Бочка56 през 

 
50 https://web.archive.org/web/20070611032806/http://www.osce.org/publications/hcnm/2004/10/10605_14_en.pdf 
51 "The Balkans" magazine, 18 ed., 2001, p.5-7. 
52 INTERNATIONAL CENTRE FOR MINORITY STUDIES AND INTERCULTURAL RELATIONS (IMIR) 

ALBANIA: LANDMARKS OF TRANSITION Valeri Grigorov p.18. 
53 Osservatorio sui Balcani — Albania: le minoranze contese". Osservatoriobalcani.org 
54 Реиз Малиле (12 август 1924 - 6 март 2003) е албански политик и офицер от армията. Служи като външен 

министър на Народната социалистическа република Албания от 1982 до 1991 г. Той също така ръководи 

партизански батальон по време на Втората световна война и служи като албански посланик в ООН от 1958 до 

1961. 
55 Архив на Българската телеграфна агенция (БТА). Бюлетин „Международна информация“. 1990. 15 март. 
56 Илир Бочка (роден на 10 януари 1950 г.) е кариерен дипломат от Албания, който в момента служи като 

албански посланик в Сърбия. За кратко служи като външен министър от 1991 до 1992 г. 
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януари 1992 г.57 и Алфред Серечи58 през май 1992 г.59 От страна на България се реализира 

официална визита на министъра на външните работи Бойко Димитров през май 1990 г.60  

През юни и октомври 1991 г. международни форуми се използват от тогавашните 

ръководители на външнополитическите ведомства Виктор Вълков и Мухамед Каплани за 

реализиране на двустранни срещи.61 По време на този начален период на прехода (1990–

1992 г.) се осъществяват посещенията в Тирана на председателя на Великото народно 

събрание акад. Николай Тодоров62 и на министъра на отбраната Александър Сталийски63. 

Главната тема във всички тези контакти са двустранните отношения и необходимостта от 

тяхното активизиране. След споменатата среща на министрите Вълков и Каплани в Берлин 

през лятото на 1991 г. българският ръководител на външнополитическото ведомство 

депозира докладна записка до президента Желю Желев и до министър-председателя 

Димитър Попов (Бобев, 2019). В нея се насърчават взаимните отношения между двете 

балкански държави в редица направления64 и на 2 август е прието решение № 66 на 

българското правителство за интензифициране на отношенията с Албания в политическата 

област, но и в областите на икономиката, образованието, културата и т.н.65 

Тази линия на поведение твърде скоро има важен и основополагащ резултат. През 

февруари 1993 г. българският президент Желю Желев прави официално посещение в 

Албания по покана на колегата си Сали Бериша. Показателно е, че среща на подобно 

равнище не е реализирана от далечната 1959 г., когато Тодор Живков е в Тирана и разговаря 

с Енвер Ходжа (Бобев, 2019). Основа за развитието на отношенията между Република 

България и Република Албания е подписаният на 14 февруари 1993 г. Договор за 

приятелство и сътрудничество за срок от 20 години. Двете страни поддържат отношения на 

 
57 Архив на Българската телеграфна агенция (БТА). Бюлетин „Международна информация“. 1992. 24 януари. 

Вж. също: АМВнР. Оп. 49-1. А.е. 29. Л. 1–4. 
58 Алфред Серечи (роден на 24 септември 1938 г.) е министър на външните работи на Албания в правителството 

на Сали Бериша през 1992 г. Той е член на Демократическата партия. 
59 Архив на Българската телеграфна агенция (БТА). Бюлетин „Международна информация“. 1992. 19 май. 
60 Пак там. 1990. 20 май. 
61 Архив на Българската телеграфна агенция (БТА). Бюлетин „Международна информация“. 1991. 19 юни; 

1991. 3 октомври. 
62 Zeri I popullit, 09.08.1990. В този брой на вестника на управляващата партия е поместена информация за 

срещите на председателя на българския парламент с президента Рамиз Алия, колегата му Кастриот Ислами и 

министър-председателя Юли Буфи. 
63 Архив БТА. Бюлетин „Международна информация“. 1992. 14 септември. 
64 АМВнР. Оп. 48-3. А.е. 43. Л. 10–15. 
65 АМВнР. Оп. 48-3. А.е. 43. Л. 10–15. 
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историческо традиционно приятелство, сътрудничество и партньорство. Не съществуват 

открити и спорни политически въпроси, като се поддържат контакти на високо и най-високо 

равнище. Потенциални области на развитие са икономиката, търговията и туризмът. Важно 

място в двустранните отношения заема и сътрудничеството в областта на образованието, 

науката и културата.66 Ратифицирането в двата парламента не среща затруднения и той 

влиза в сила през октомври 1993 г. 

Анализът на този важен за двустранните отношения документ показва, че той е 

съобразен както с международната практика и заявените външнополитически приоритети, 

така и с процесите на общественополитическо развитие в двете държави. Осемнадесетте 

члена на този договор, вън от неизбежните текстове за „доверие и взаимно уважение“ (чл. 

1) или за „общоприетите принципи на международното право“ (чл. 2), съдържа и 

специфични моменти, които трябва да се отбележат. Във външнополитическата сфера ясно 

се подчертават стремежът към стабилност и спокойствие на Балканите и значението на 

регионалното сътрудничество, както и участието на двете страни в по-широки 

международни формати. Изтъкнато е решаващото значение на обединена и мирна Европа, 

застъпена е идеята за колективна сигурност в духа на Устава на ООН, както и за борбата с 

международния тероризъм и срещу организираната престъпност. Съвсем естествено е в 

подобен договор да се очертаят и сфери за по-активно двустранно сътрудничество в 

различни области (икономика, наука, образование, екология), както и провеждането на 

периодични консултации (Бобев, 2019). 

Този документ дава наистина силен тласък на двустранните отношения. 

Политическият диалог в следващите години до края на века е доста засилен, включително 

на най-високи нива. На равнище държавни глави се реализират посещения на Сали Бериша 

в София през април 1994 г.67 Разбира се, много е важно да се очертае съдържанието и 

качеството на диалога. Прави впечатление обсъждането на състоянието на двустранните 

отношения и перспективите пред тях, регионалната обстановка и процеси на интеграция. 

Политическите отношения между България и Албания винаги се оценяват много високо и 

се подчертава липсата на сериозни или нерешими проблеми. Прави се обаче и 

 
66 Източник: https://www.mfa.bg/bg/3111 
67 Архив БТА, Бюлетин „Събития и факти“. 1994. 27–29 април. 
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констатацията, че сътрудничеството в други сфери (търговско-икономическата например) 

изостава в сравнение с политическия диалог (Бобев, 2019). 

Своята важна значимост в политическия диалог имат и контактите на ниво 

парламентарни председатели, още повече, че и двете страни по държавно устройство са 

парламентарни републики. В разглежданото последно десетилетие на ХХ век визита в 

България през февруари 1994 г. реализира Пйетар Арбнори, ръководител на албанското 

законодателно събрание68. В разговорите с председателя на българския парламент 

Александър Йорданов се констатира възходящото развитие на двустранните отношения и 

добрите перспективи пред тях, споделя се опит в законодателната дейност, насърчава се по-

голямата бъдеща активност на ниво парламентарни комисии и парламентарни групи за 

приятелство. 

Двустранните отношения между Албания и България след 1992 г.  

Много сериозен сигнал за активизиране на сътрудничеството има и по линия на 

изпълнителната власт. От 17 до 19 ноември 1993 г. по покана на българския премиер Любен 

Беров в София е на посещение министър-председателят на Албания Александър Мекси69. 

Важно е да се отбележи за този период е сключването на Споразумение за 

сътрудничество между министерствата на отбраната (07.04.1993) и Спогодба за взаимна 

защита и насърчаване на инвестициите (27.04.1994). 

От важно значение за развитието на двустранните отношения са срещите на 

ръководителите на външнополитическите ведомства, като и в това направление може да се 

констатира сериозна активност след подписването на Договора за приятелство и 

сътрудничество от 1993 г. В края на март 1994 г. министър Станислав Даскалов посещава 

Тирана70.  

Вниманието привлича и един много интересен факт – активното взаимодействие на 

ниво изпълнителна власт през 90-те години в никаква степен не зависи от 

вътрешнополитическата ориентация на респективните правителства. Така в периода 1992–

 
68 Архив БТА. Бюлетин „Събития и факти“. 1994. 8–12 февруари. 
69 АМВнР. Оп. 50-1. А.е. 51. Л. 1–22. Също: Архив БТА. Бюлетин „Събития и факти“. 1993. 17–18 ноември. 
70 Пак там. Оп. 51-1. А.е. 29. Л. 4–5. 



233 
 

1997 г. дясно ориентираният албански кабинет сътрудничи активно с правителствата на 

Любен Беров и Жан Виденов, които са отчетливо в център-лявото, а по-късно дясното 

правителство на Иван Костов е в отношения със социалистическите кабинети в Албания, 

ръководени последователно от Фатос Нано, Пандели Майко и Илир Мета. Този факт доказва 

не само прагматичност, но и пълна отдалеченост от всякаква идеологизация в двустранните 

отношения, доминирала в периода 1944–1990 г. Това вредно наследство от 

комунистическото минало е категорично преодоляно (Бобев, 2019). 

Активното двустранно сътрудничество се обогатява и от съвместната работа в 

различни международни формати, на първо място, с регионални измерения. Разбира се, това 

е плод и на съвпадащите външнополитически приоритети, и на цялостно променената 

атмосфера, насочена км преодоляване на негативните наслоения от миналото, 

разделителните линии и противопоставянето. Така София и Тирана консултират взаимно 

участието си в процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, в Черноморското 

икономическо сътрудничество, в Централноевропейската инициатива, в Съвета на Европа, 

в интеграционните усилия в многостранен план. 

Казаното дотук звучи напълно позитивно, но не бива да се остава с погрешното 

впечатление, че всичко в двустранните отношения е напълно безпроблемно и няма 

разминавания във вижданията по някои въпроси. Така например, наследеният от 

междувоенния период и изкривен от коминтерновските постановки и идеологизацията 

въпрос за българския етнически елемент в Албания така и не намира трайно и окончателно 

решение. Може да се констатира, че албанската страна изпраща неясни и понякога 

противоречиви сигнали по темата и я третира по различен начин, включително стремейки 

се да я насочва в сферата на отношенията България – Република Северна Македония. 

Понякога сe случват разминавания във вижданията по някои аспекти от международните 

отношения, включително и в регионален план. Това например ясно се вижда при оценките 

за някои аспекти на Косовската криза. 

Развитието на двустранните отношения на Република България с Република Албания 

дават допълнителни възможности за многостранното сътрудничество в Югоизточна Европа 

и реализацията на регионалните инфраструктурни проекти, както и за сътрудничеството в 

рамките на НАТО и други международни организации. България изразява подкрепа за 
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стратегическия избор на Албания за членство в ЕС. По този начин българската дипломация 

вижда бъдещите междусъседски отношения с Албания.  

Заключение  

Развитието на външнополитическите отношения между Албания и България в 

периода 1989 – 1994 г. е силно повлияно от политическите и социално-икономически 

трансформации, които настъпват в двете страни в края на 80-те години. Макар и трудно 

двете държави започват път към интеграция в НАТО и Европейската общност.  Можем да 

обобщим, че дипломатическите и политическите отношения между българската и 

албанската държава и народи в изследвания период са изключително близки и приятелски, 

но понякога противоречиви и далечни. В по-ново време общият път на двете бивши 

социалистически страни е свързан с евроатлантическия им стремеж, и демократизацията на 

обществата в социален и политически аспект. Можем да изведем като препоръка, че за 

постигането на по-близки и силни междудържавни отношения са необходими повече 

компромиси в исторически, политически и културен план.  
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