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Проф. Георги Манолов: Кризата ще промени  
остарели представи за образованието

  Христо Георгиев      
Кризата с коронавируса ще промени остарели представи за обра-

зованието, каза пред „Труд“ президентът на Висшето училище по 
сигурност и икономика (ВУСИ) проф. Георги Манолов. Той смята, че 
нашата система не само е била готова, но и сравнително бързо се 
е преустроила на онлайн режим на обучение, което е позволило да 
не се прекъсва учебната година. Известният политолог е убеден, че 
това е така, „защото повечето висши училища имат защитени и ак-
редитирани проекти за дистанционно обучение, което за сетен път 
доказва, че те по нищо не отстъпват в качествено отношение на 
т.нар. „маркови университети“ в западните държави“. Той посочи, 
че най-важното е, че в този труден момент са успели да съхранят 
учебния процес и да запазят неговото качество.

Ето цялото интервю, което проф. Георги Манолов даде за „Труд“:

- Проф. Манолов, България вече два месеца е в извънредно поло-
жение заради COVID-19. Навременни и адекватни ли бяха мерките 
на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен 
щаб?

- Категорично да! България е една от малкото държави, които 
без никакво суетене, чудене и изчакване предприе адекватни преван-
тивни мерки против тоталното нашествие на „невидимия враг“.

- Отговорихте на призива за дарителска кампания, която да подпо-
могне закупуването на необходимата апаратура и предпазни сред-
ства за българските лекари и медицински сестри, и дарихте 10 000 
лв. Защо го направихте?

- Не е необходимо да си професор, за да реагираш по този начин, 
защото, забележете, тук става дума за живота, а не само за 
здравето на хората. Поради това ние още в началото на кризата 
без никакво колебание дарихме тази скромна сума за прекрасния 
български медицински персонал за разлика от много други структу-
ри във висшето образование, които продължават да умуват какви 
решения трябва да взимат академичните ръководства!

- Противоепидемичните мерки наложиха затваряне на сградите на 
университетите. Беше ли готова системата на висшето образование 
за подобна мярка?

- Смятам, че нашата система не само че беше готова, но и срав-
нително бързо се преустрои на онлайн режим на обучение, който 
ни позволи да не прекъсваме учебната година. Така е, защото по-
вечето висши училища имат защитени и акредитирани проекти за 
дистанционно обучение, което за сетен път доказва, че те по нищо 
не отстъпват в качествено отношение на т.нар. „маркови универ-
ситети“ в западните държави.

- Какво отражение върху дейността на ВУСИ дадоха въведените 
ограничения?

- Ограничиха се преките контакти между студентите и 
преподавателите, продажбите на учебници и учебни пособия, 
всички публични проекти във висшето училище и др. Това обаче е 
неизбежно в такава сложна социална ситуация, но по-важното е 
друго – успяхме да съхраним учебния процес и да запазим неговото 
качество.

- Каква организация по приема на кандидат-студенти въведохте?

- Изцяло организирахме онлайн кандидатстудентската кампа-
ния, което е допълнителна иновация в сегашните условия. При нея 
бъдещите първокурсници не пътуват до ВУСИ (за приемането им), 
тъй като всичко става по интернет – кандидатстване, записване, 
включително изпити, документи, такси и пр. И има защо...

- По какъв начин протича обучителният процес?

- Вече казах, че това става чрез всички познати и изпитани форми 
на дистанционно обучение и онлайн платформи (презентации, ви-
деоконферентни връзки, учебни записи и др.), за което ние още преди 
няколко години спечелихме голям проект по линия на Европейската 
комисия.

- Каква възможност за развитие на ВУСИ дава настоящата криза? 
По какъв начин може да се използва?

- Това е изключително голям шанс да се модернизира обучението в 
България чрез използването на нови образователни технологии във 
висшето образование. Или, казано иначе, да се доближим още по- 
плътно до най-развитите европейски държави; да се ориентираме 
към бъдещите университетски мрежи в този сектор; да „разкре-
постим“ в нови мащаби университетската мобилност и др.

- Получаването на качествено висше образование винаги е било 
сред приоритетите на българина. Ще продължи ли да бъде така и 
сред като кризата с коронавируса отмине?

- Не само ще бъде така, но вероятно тази криза ще промени ре-
дица остарели представи за образованието изобщо. И най-вече ще 
разбие шестващия обществен анахронизъм за това, че трябва да 
учиш само заради дипломата, а не заради потребността от знания. 
Защото единствено модерните знания в съответната област мо-
гат да позволят на човека бързо да се адаптира 
към новите реалности, да се преквалифицира в 
друг сектор, да се преориентира към нов бизнес.

www.vusi.bg

Президентът на ВУСИ е убеден, че с дистанционното обучение в България сме показали, че не отстъпваме 
по нищо на „марковите“ университети на Запад
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 Започването на издаването на Бюлетина на Лабораторията по 
проблемите на Черноморския и Каспийския регион (ЛПЧКР) беше 
чудесно начало, но, както се казва, „животът е това, което става, до-
като си правим други планове“. Така и в нашия случай пандемията 
COVID-19 забави цялостния процес по работата над сайта blacksea-
caspia.eu и над Бюлетина на ЛПЧКР.
 Човек би се запитал с какво толкова коронавирусът е попречил на 
творческите ни занимания. Пречката не беше техническа, а истинска 
информационна приливна вълна от „коронановини“, която ни заля. 
Ние не искахме да участваме в наддаването кой ще напише най-мно-
го новини за коронавируса в надпревара за повече посещения.
 Разбира се, нямаше къде да се денем от реалността – отразихме 
експлозията на заразата и в Иран, и в Армения, но в крайна сметка 
решихме да се върнем сериозно към ставащото между Черно и 
Каспийско море за времето, когато настъпи „нормализацията“. Оказа 
се, че „нормализацията“ е повече от относително понятие, но ние сме 
с амбицията да наваксаме бързо пропуснатото през времето на „со-
циалната изолация“.
 В този брой ще имате възможността да се запознаете с интересни 
факти за отварянето на икономиките в Средна Азия, в частност на 
тази в Узбекистан, и с анализа на д-р Мартин Димитров за най-рацио-
налния път към евроизацията на България. Представяме Ви и първата 
част на голям анализ, посветен на засега напълно неуспешните опити 
за урегулиране на конфликта в Нагорни Карабах.
 Изследването разглежда формулирането на така наречените 
„Мадридски принципи“ за разрешаване на конфликта, на опитите за 
даване на ход на мирни преговори, основаващи се върху тях, и на 
последните опити на министър-председателя на Армения Никол Па-
шинян да замени Мадридските принципи, формулирани от между-
народната общност, в частност от Минската група на ОССЕ, със свои, 
Мюнхенски принципи, които бяха промотирани по време на дебатите 
на Никол Пашинян с президента на Азербайджан Илхам Алиев по вре-
ме на Мюнхенската конференция по сигурността.
 Така че започваме и с проследяването на пътя от Мадридските 
принципи до Мюнхенските дебати.

Доц. д-р Теодор Данаилов
Главен редактор на Бюлетина на ЛПЧКР
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ВЗЕМЕТЕ СИ
 ЧИСТА БУТИЛКА. 

ИМА ДВА РАЗМЕРА: 
0.5 L И 1 L

НАПЪЛНЕТЕ
 БУТИЛКАТА 
С ИЗБРАНОТО 
ОТ ВАС ВИНО

ВЗЕМЕТЕ СИ
ЕТИКЕТ С ЦВЯТ,
СЪОТВЕТСТВАЩ

НА ИЗБРАНИЯ
СОРТ ВИНО

ВЪРНЕТЕ 
СТАРАТА БУТИЛКА 

НА КАСАТА 
И ЗАПЛАТЕТЕ

ДЪЛЖИМАТА СУМА

СТЪПКА 1 СТЪПКА 2 СТЪПКА 3 СТЪПКА 4

Garafa Wine Shop с екологичен прочит 
на удоволствието от българското вино

Ще ви запознаем с вино, чието производство се оказва успешна мисия в цели три 
направления – качествен продукт, стимулиране на родното земеделие и стремеж към 

нулев отпадък при крайния резултат. 

Garafa Wine Shop е магазин с бар в сърцето на 
София, на ул. Цар Шишман 18.  Ще го забележите с 
това, че можете не само да приседнете с приятели 
за вечер на вино и тапас, но и да вземете бутилка за 
вкъщи. Ще го запомните с нестандартния начин на 
поднасяне на виното. Богатото разнообразие от 
сортове се предлага наливно в бутилки за 
многократна употреба, които можете да върнете 
празни или просто да напълните пак с любимото си. 

Виното се произвежда от собствени лозя в 
село Типченица в Северозападна България – 
място, чийто климат и специфичен тероар 
прославят България в редица конкурси. 
Само за двете години от съществуването 
си Типченица получава два златни и два 
сребърни медала на  конкурса Frankfurt 
International Trophy - Wine, Beer and Spirits 
Competition. Емблематичният за региона 
Врачански мискет е награден в две поредни 
години, а сред фаворитите на съдиите се 
нареждат и купажите от Шардоне и 
Коломбар (бяло вино) и от Каберне 
Совиньон и Мерло (розе).  

Тях, и останалите вина от разнообразието 
на Винарна Типченица, можете да 
дегустирате в Garafa. Магазинът е 
оборудван със специален автомат за 
наливане, който запазва дълготрайно 
свежестта на виното и позволява удобна 
форма за пренасянето им – в чаша към 
бара или в елегантна бутилка към дома.
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региони

  https://blacksea-caspia.eu/           
  
Нарът (на азерб. ез. „нар“, както 
и на бълг. ез.) отдавна се е пре-
върнал в символ на Азербайджан. 
В Азербайджан го наричат „цар 
на плодовете“. Той беше предста-
вен като един от талисманите на 
първите Европейски игри, прове-
дени в Баку през 2015 година.

Нарът е един от най-старите пло-
дове, известни на човечеството, и 
е много популярен заради своите 
вкусови, хранителни и лечебни 
свойства. Смята се, че произходът 
на нара е от Централна Азия, от-
където се е разпространил в оста-
налия свят. Отглеждането на нара 
има дълга история в Азербайджан, 
където са открити гнили останки 
от нар от 1000 г. пр.н.е. Азербай-
джан се счита за единствената 
държава, в която растат всички 
сортове нар. Азербайджанският 
нар получава световно призна-
ние като един от най-добрите.

Сортовете „Гюльовша“, „Весел“, 
„Шанди“, „Ширин“, „Чаграи гю-
льойша“, „Бала Мюрсал“, „Азер-
байджан гюльойшеси“, „Назикга-
бъг“, „Валас“, „Ири гила“, „Гърмъзъ 
габъг“ се отглеждат в местните 
градини. Дивият нар също е раз-
пространен в Азербайджан.

Сокът от нар и кората му се 
използват при лечението на 
до 20 заболявания. Кожата на 
нара, както и маслото от семе-
ната му се използва в козмето-
логията и във фармацевтично-
то производство. Плодът 
неутрализира високото кръвно 
налягане, има антиканцеро-
генно действие със своите 
антиоксиданти, подобрява 
зрението и нормализира хра-
носмилането. Една чаша сок от 
нар може да ви осигури 40 % от 
дневната нужда от фолиева 
киселина и витамин А, С и Е.

Въпреки че нарът расте в различни 
региони на Азербайджан, тези, 
които са произведени в района 
на Ширван, се смятат за най-ви-
сококачествени. Регионът на 
Гьойчай е синоним на истинс-
ките азербайджански нарове. 
Гьойчай осигурява 20 % от про-
дуктите от нар, предлагани в 
страната. Той може да се похвали 
с най-подходящите климатични 
и почвени условия за отглежда-
не на най-добрите нарове. През 
2018 година в Азербайджан бяха 
събрани 170 000 тона нар.
В Азербайджан 15 предприятия 
произвеждат продукти от нар. 
Азербайджан изнася нарове в 
много европейски държави и в 

малки количества за САЩ, Кана-
да и Австралия. В страната се 
отглеждат над 200 сорта нар. 
Градините с нарове се прости-
рат на територия от над 23 000 
хектара, като се предвижда те 
да обхванат 28 000 хектара през 
2020 година. Приходите от износ 
на нар през 2018 година са над 12 
милиона щатски долара.
През последните години пра-
вителството предприе реди-
ца стъпки за популяризиране 
на производството на нар чрез 
субсидии и фестивали на нара. 
Фестивалът на нара се отлича-
ва не само с оригинални ястия 
от различни сортове нар, но и с 
изключителния дух на този на-
ционален празник.

Фестивалите на нара се органи-
зират в Гьойчай, в централна-
та част на Азербайджан, всеки 
ноември от 2006 година насам. 
Фестивалът се провежда през 
първата седмица на месеца, тъй 
като ноември е времето за съби-
ране на реколтата на нар. Фести-
валът се характеризира с пореди-
ца панаири, викторини, конкурси, 
традиционни азербайджански 
танци и песни, за да подчертае 
образа на Гьойчай като град, който 
може да се похвали с най-вкусни-
те (и най-много сортове) нарове в 
страната.

Фестивалът на нара в Азербайджан –
планирайте отсега пътешествие през ноември

ВЗЕМЕТЕ СИ
 ЧИСТА БУТИЛКА. 

ИМА ДВА РАЗМЕРА: 
0.5 L И 1 L

НАПЪЛНЕТЕ
 БУТИЛКАТА 
С ИЗБРАНОТО 
ОТ ВАС ВИНО

ВЗЕМЕТЕ СИ
ЕТИКЕТ С ЦВЯТ,
СЪОТВЕТСТВАЩ

НА ИЗБРАНИЯ
СОРТ ВИНО

ВЪРНЕТЕ 
СТАРАТА БУТИЛКА 

НА КАСАТА 
И ЗАПЛАТЕТЕ

ДЪЛЖИМАТА СУМА

СТЪПКА 1 СТЪПКА 2 СТЪПКА 3 СТЪПКА 4

Garafa Wine Shop с екологичен прочит 
на удоволствието от българското вино

Ще ви запознаем с вино, чието производство се оказва успешна мисия в цели три 
направления – качествен продукт, стимулиране на родното земеделие и стремеж към 

нулев отпадък при крайния резултат. 

Garafa Wine Shop е магазин с бар в сърцето на 
София, на ул. Цар Шишман 18.  Ще го забележите с 
това, че можете не само да приседнете с приятели 
за вечер на вино и тапас, но и да вземете бутилка за 
вкъщи. Ще го запомните с нестандартния начин на 
поднасяне на виното. Богатото разнообразие от 
сортове се предлага наливно в бутилки за 
многократна употреба, които можете да върнете 
празни или просто да напълните пак с любимото си. 

Виното се произвежда от собствени лозя в 
село Типченица в Северозападна България – 
място, чийто климат и специфичен тероар 
прославят България в редица конкурси. 
Само за двете години от съществуването 
си Типченица получава два златни и два 
сребърни медала на  конкурса Frankfurt 
International Trophy - Wine, Beer and Spirits 
Competition. Емблематичният за региона 
Врачански мискет е награден в две поредни 
години, а сред фаворитите на съдиите се 
нареждат и купажите от Шардоне и 
Коломбар (бяло вино) и от Каберне 
Совиньон и Мерло (розе).  

Тях, и останалите вина от разнообразието 
на Винарна Типченица, можете да 
дегустирате в Garafa. Магазинът е 
оборудван със специален автомат за 
наливане, който запазва дълготрайно 
свежестта на виното и позволява удобна 
форма за пренасянето им – в чаша към 
бара или в елегантна бутилка към дома.
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Фестивалът е вид изложба на 
нар и на продуктите, произве-
дени от него. Сортове от всички 
села на Гьойчай се демонстрират 
на фестивала. Освен сортовете 
нар са представени и сок от нар, 
конфитюр от нар „Нарданча“, 
сос от нар „Наршараб“, който се 
сервира с риба и месо, и ръчни 
изработки от нар.

„Наршараб“ е уникален 
азербайджански сос, кой-
то се състои от изпарен сок от 
нар, комбиниран със захар и 
подправки, като босилек, кане-
ла, кориандър, сол и смлян черен 
пипер. Вкусът му е люто-кисел. 
„Наршараб“-ът се препоръчва  да 
се употребява с месни и рибни 
ястия, но може да се използва и 
като марината или като дресинг 
за различни салати, докато някои 
хора обичат да добавят соса и в 
десерти. 

Думата „наршараб“ (азерб. narşərab) 
буквално означава „вино от нар“, 
но в соса няма алкохол. Той съ-
държа 10 % лимонена кисели-

на и 45 % захар. „Нарданча“ е 
кисел продукт, приготвен чрез 
смесване на семена от нар със 
захар. Говорейки за вино от нар, 
Азербайджан е известен със спе-
цифичните си сортове.
Фестивалът на нара е едно от 
най-дългоочакваните и приятни 
събития в Азербайджан. На 
гостите се представя експозиция 
на продукти от нар, изложба на 
произведения, панаир, концерт 
с участието на популярни 
изпълнители и фолклорни групи, 
конкурси.
Празничните трапези, пълни с 
изобилие от различни ястия, при-
готвени с нар, включително пайо-
ве, десерти, конфитюри и салати, 
и дори пица, приготвена по спе-
циална рецепта, с добавяне на 
семена от нар, могат да впечатлят 
въображението и на най-изиска-
ния гурман. И, разбира се, много 
конкурси, например съревнова-
ние за титлите за най-големия 
нар, най-бързо ядящия нарове 
участник и за най-способния 
майстор на изцеждане на сок от 
нарове. Впрочем нарът се използ-
ва дори за предсказване на съдба-
та и в любовните приключения.
На церемонията по откриване-
то присъстват държавни и пра-

вителствени служители, члено-
ве на парламента, посланици, 
акредитирани в Азербайджан, 
представители на междуна-
родни организации. Фестива-
лът служи за популяризиране на 
азербайджанския нар, превърнал 
се в културен и туристически 
символ на страната.

Азербайджанците сърдечно 
канят българските си прияте-
ли да посетят Гьойчай, да се 
присъединят към фестивала 
и да вкусят вълшебството на 
азербайджанските нарове.

SCAN
QR
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Summary
 This analysis goes to the conclusion that 
Bulgaria would benefit joining ERM-2 and 
would have a period between 6 and 10 years 
to reconsider the final act of accession to the 
Eurozone. These are two separate decisions 
that involve decision making depending upon 
the political will of Eurozone countries to resist 
the current financial and economic crises 
coming with the Covid-19 and eventually to 
reform critical issues such as large public 
debt. The survey shows that ERM-2 has 
a positive spillover to economic growth 
comparing development in ERM-2 member and 
non member countries with similar history, 
potential and characteristics. Cross-country 
comparisons show that there is no tangible 
negative effect on inflation during the stay in 
the ‘waiting room’ even when this period of 
time is extended to 10 or more years. 

Препоръката за България
България трябва да се присъедини към ERM-2 
и банковия съюз и да изчака достатъчно вре-
ме, преди да пристъпи към възприемане на 
еврото. Средният престой на държавите, които 
се присъединиха към еврозоната в ERM-2 от 
Източна и Централна Европа, е 6,5 години, кое-
то означава, че като се има предвид сложната 
международна среда, България така или ина-
че има подобна перспектива. Вместо слабост, 
това е възможност, първо, да се проследи как 
еврозоната ще се справи с финансовите после-
дици на глобалната пандемия, и второ, какви 
мерки ще предприеме за справяне с преко-
мерната задлъжнялост на някои държави 
като Италия, а и трето, дали ще намери рабо-
тещ механизъм за гарантиране на спазването 
на финансова дисциплина. Тоест на България 
предстои вземането на две отделни решения: 
първото – за присъединяване към ERM-2, и 
второто, отделно, решение – за приемане на 
еврото. Разбира се, и за двата вида развитие е 
ключово съгласието на ЕЦБ и всички държави 
– членки на еврозоната.

Какво представлява ERM-2
Валутно-курсовият механизъм ERM-2 е въ-
веден на 1.01.1999 г. с цел да се гарантира, 
че валутните флуктуации между еврото и ос-
таналите валути не вредят на единния пазар, 
от една страна, и са част от подготовката за 
приемане на еврото от държавите от ЕС извън 
еврозоната, от друга. Въпреки че участието в 
ERM-2 е доброволно, то е задължително за 
всички държави, които са поели по пътя на 
евроизация. В ERM-2 валутата на държавата, 

която се присъединява, се фиксира спрямо 
еврото и се дава възможност за флуктуации 
в точно определени граници. Влизането във 
валутно-курсовия механизъм изисква съ-
гласието на правителството, финансовия ми-
нистър и гуверньора на централната банка на 
държавата кандидат, както и на всички дър-
жави от еврозоната и ЕЦБ. След определянето 
на курса, по който съответната валута се фи-
ксира спрямо еврото, се допускат флуктуации 
спрямо този курс до 15 %, като е възможно да 
се договорят и по-тесни граници. Държавите 
с валутен борд, които се присъединиха към 
еврозоната, – Естония и Литва, запазиха усло-
вията на валутен курс от паричните си съвети.1 
Подобно решение прие и българският парла-
мент – присъединяването към ERM-2 да стане 
с фиксирания курс от валутния борд.2

Интересно е да се отбележи, че към април 
2020 г. единствената държава в ERM-2 е Да-
ния, чийто престой във валутно-курсовия 
механизъм продължава вече повече от 20 
години. Причините са в обстоятелството, че са-
мата държава няма желание да пристъпи към 
евроизация, а само към сближаване на ва-
лутните курсове. По тази причина възможни-
те отклонения на датската крона от еврото са 
фиксирани на 2,25 % при курс 7.46038 крони 
за евро. Примерът на Дания е показателен, че 
влизането в ERM-2 не води до задължение 
за евроизация, което дава възможност на 
държави като България да вземат две отделни 
решения. Участието в ERM-2 не задължава 
държавите да пристъпят към евроизация, а 
е доброволна възможност, която се активира 
при двустранно съгласие.
Към 2019 г. Дания е третата най-богата 
държава в ЕС по показателя БВП на глава 
от населението по пазарни цени. Преди нея 
са две държави – членки на еврозоната, – 
Ирландия и Люксембург. За целия период на 
участие в ERM-2 икономиката на страната се 
развива по възходяща линия, като към 2019 
г. изпреварва Нидерландия и Швеция по бла-
госъстояние (вж. графиката по-долу). Участие-
то на Дания в ERM-2 гарантира ликвидната 
подкрепа за поддържане на валутния курс на 
втората най-голяма банка в света – ЕЦБ. За 
повече от 20 години Дания нито веднъж не 
взема решение за напускане на ERM-2. Освен 
това има изключително благоприятно съотно-
шение брутен държавен дълг към БВП, равня-
ващо се на около 35 % през 2018 г., което е 
един от добрите показатели в рамките на за-
падноевропейските държави.

1 ECB. Economic and Monetary Developments. Monthly 
Bulletin, 2004, р. 40 – 41.
2 Вж. Решението на Парламента от 30.01.2020. [онлайн]. 
 https://www.parliament.bg/bg/desision/ID/157334/.

В ситуация на започваща нова световна криза 
през март 2020 г. Дания и ЕЦБ се договориха 
за суапова сделка за осигуряване на 22 млрд. 
евро за подкрепа на ликвидността на финан-
совите институции. Участието в ERM-2 дава 
достъп до финансиране при изключително 
благоприятни условия от втората най-голяма 
банка в света.
БВП на глава от населението по пазарни цени

Източник: Евростат
Инфлация в условията на ERM-2
Важно е да се прави разграничение между 
действителната инфлация и представата и 
съответно очакването за инфлация. Оценка на  
очакването за нарастване на цените при еврои-
зация прави  проучване на Евробарометър3 от 
месец май 2019 г. сред държавите, които са 
част от ЕС, но не и от еврозоната.
Очаквате ли прекомерно нарастване на цените 
при евроизация

Източник: Евробарометър 

Проучването показва, че 82 % от респондентите 
в Хърватска и 78 % от тези в България смятат, 
че евроизацията ще доведе до драстично на-
растване на цените. В Чехия, Унгария и Полша 
около 70 % имат същото очакване. В Румъния 
3 Вж. Евробарометър, май 2019. [онлайн]. https://data.
europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2242_479_ENG/
resource/d525ac02-ef8a-4090-9fd6-d411a6c4a74d.

ЕВРОИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИМСТВА И РИСКОВЕ
  д-р Мартин Димитров – преподавател във ВУСИ            
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и Швеция около 60 % от отговорилите смятат, 
че възприемането на еврото значително би по-
вишило цените. 
Проучването не разграничава влизането в 
ERM-2 и същинското възприемане на еврото. 
Важното в случая е, че ако преобладаващата 
представа е, че евроизацията значително би 
повишила цените, това формира негативно от-
ношение и съпротива към общата европейска 
валута.
Доколко тази представа отговаря на реал- 
ността? За тестване на тази хипотеза анали-
зът прибягва до сравнения между държави 
с подобно икономическо развитие отделно за 
периода в ERM-2 и за същинската евроизация. 
Първи пример представляват България и Есто-
ния, които се намират във валутен борд дори 
по време на престоя на Естония в механизма 
на обменните курсове. Разглеждам инфла-
ционните процеси за Естония и България, до-
като първата е в ERM-2, а втората – в условия 
на паричен съвет.
Изменение на хармонизирания индекс на по-
требителските цени

2005 – 2011 
изменение за 
всички стоки

2005 – 2011 
изменение 
за храни

Естония 33.8 40.0
България 41.9 46.6  

Източник: Евростат и собствени изчисления
Данните от горната таблица показват, че за 
периода 2005 – 2011, докато Естония е в ERM-
2, натрупаната обща инфлация е по-малка 
в сравнение с България. Ако разгледаме 
хармонизирания индекс на потребителските 
стоки отделно за хранителните продукти (код 
CP011), защото ценовата промяна при храните 
е най-видима, отново натрупаното изменение 
в България е по-значимо за периода.
Ако сравним хармонизирания индекс на потре-
бителски цени на Литва (докато е в механизма 
на обменните курсове) с България, защото и 
двете държави са във валутен борд, получава-
ме резултатите от долната таблица.
Изменение на хармонизирания индекс на 
потребителските цени

2005 – 2015 
изменение за 
всички стоки

2005 – 2015 
изменение 
за храни

Литва 36.8 51.8
България 42.0 51.5  

Източник: Евростат и собствени изчисления 

Данните показват по-голямо нарастване на 
хармонизирания индекс за всички стоки в 
България и равенство по отношение на хра-
ните. Показателно е, че за разглеждания пе-
риод се включва глобалната финансова криза 
от 2008 г. и съответно възстановяването през 
следващите четири години.
Ако сравним централноевропейските държави, 
които споделят редица общи черти в своето 
развитие, е подходящо да вземем предвид 

Словакия, докато е в ERM-2, от една страна, 
и Чехия и Унгария, от друга. Разглежданият 
период е преди глобалната финансова криза 
от 2008 г.
Изменение на хармонизирания индекс на 
потребителските цени

2006 – 2008 
изменение за 
всички стоки

2006– 2008 
изменение 
за храни

Словакия 10.1 13.4
Чехия 11.3 13.4

Унгария 17.9 32.7  
Източник: Евростат и собствени изчисления

Данните отново показват, че по отношение на об-
щата инфлация хармонизираният индекс на Сло-
вакия показва по-малко нарастване на цените в 
сравнение с Чехия и Унгария. За хранителните 
стоки се отчита еднакъв ценови ръст между 
Словакия и Чехия и по-голямо ценово нараства-
не от страна на Унгария.
Първата държава от Източна Европа, която се 
присъединява към еврозоната, е Словения. Тя 
престоява около две години в ERM-2. За този пе-
риод можем да сравним Словения с централно-
европейските държави Чехия и Унгария. Резул-
татите показват малко по-високо нарастване на 
общия хармонизиран индекс на цените в сравне-
ние с Чехия и по-малко поскъпване в сравнение 
с Унгария. По отношение на храните данните за 
Словения и Чехия са почти еднакви, а Унгария 
отчита значително по-голям ценови ръст.
Изменение на хармонизирания индекс на потре-
бителските цени

2005 – 2006 
изменение за 
всички стоки

2005 – 2006 
изменение 
за храни

Словакия 4.9 1
Чехия 3.7 0.9

Унгария 7.5 10.8
Източник: Евростат и собствени изчисления

Следващият въпрос е дали е налице еднократен 
ефект от влизането в механизма на валутните 
курсове върху инфлацията. За целта разглеждам 
инфлационния ефект през първия месец след 
влизането в ERM-2 и го съпоставям със средната 
инфлация от предишното тримесечие на базата на 
хармонизирания индекс на потребителските цени. 
Данните от таблицата по-долу показват, че разли-
чията в инфлацията през разглежданите периоди 
са незначителни, като при три от разглежданите 
държави има минимално увеличение на инфла-
цията, а при останалите две – минимален спад.

Държава Присъеди-
няване към 

ERM-2 

Средна ин-
флация през 

предишните 3 м.

Инфлация през 
първия месец 

в ERM-2
Естония 27.6.2004 1,3 1,8

Литва 27.5.2004 -0,9 -0,7
Латвия 2.5.2005 6,8 7,0

Словения 27.6.2004 4,7 4,3
Словакия 1.11.2005 3,4 2,9

Източник: Евростат и собствени изчисления
 

Бяха използвани два отделни метода. Единият 
сравнява нарастването на хармонизирания индекс 
на потребителските цени в съпоставими държави 
с близки характеристики на развитие за целия 
престой на съответната държава в механизма 
на обменните курсове. Вторият подход съпоставя 
инфлационните индекси от последните три месеца 
преди влизането в ERM-2 с първия месец в този 
механизъм, за да се изследва дали няма едно-
кратен инфлационен ефект. И при двата подхода 
няма ясно различим проинфлационен ефект, от 
което се стига до извода, че влизането в ERM-2 
не води до съществена промяна в инфлационните 
характеристики на изследваните държави.

Растеж на икономиката и производител-
ност на труда
За да анализирам този въпрос, сравня-
вам близки по характеристики държави, 
като Словакия, Чехия и Унгария. Полша не 
е включена, защото е значително по-голя-
ма държава като население. Словакия е в 
механизма на обменните курсове между 
2006 и 2008 г., преди глобалната финансо-
ва криза от 2008 г., която твърде много 
изкривява икономическите показатели в 
периода 2008 – 2011 г. Съответно Унгария 
и Чехия са извън ERM-2. Научни изследва-
ния стигат до извода, че Чехия изпълнява 
всички Маастрихтски критерии, и дори няма 
да има проблем с изпълнението на изис- 
кването за поддържане на стабилен валутен 
курс в рамките на ERM-2.4 Тоест невлизането 
на Чехия в ERM-2 е политическо решение. С 
присъединяването към ERM-2 Словакия отчита 
много високи нива на растеж на икономиката 
през периода 2006 – 2008 г., като растежът на 
БВП през 2007 г. е близо два пъти по-висок 
спрямо 2005 г., преди влизането в механизма 
на обменните курсове. През периода 2006 – 
2008 г. средният растеж на икономиката на 
Чехия е 5 %, а този на Унгария е 1,8 %. Изос- 
таването спрямо Словакия, която отчита сре-
ден растеж от 8,3 % за периода, е значително. 
Преди 2005 г. Чехия и Словакия отчитат почти 
еднакви нива на растеж на икономиката.
Реален растеж на БВП (% промяна спрямо пре-
дишния период)

 Източник: Евростат

4 Вж. например: Helisek, M., and R. Mentlik. Simulation 
of the zech koruna’s participation in ERM II – alternative 
approaches. – In: Journal of International Studies, 2017, р. 43.
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По-високият растеж на икономиката на Сло-
вакия е пряко свързан с подобрена произво-
дителност на труда. В анализа се разглежда 
производителността на труда за един изра-
ботен час, като произведеният продукт/доход 
се разделя на броя на заетите (според изра-
ботените часове). Ако приемем ЕС-28 = 100 
%, сравняваме изменението на производи-
телността на труда на разглежданите държави 
спрямо средната за Общността.
Отново сравнявам трите централноевропейски 
държави – Словакия, Чехия и Унгария, които 
са средни по размер икономики, с много общи 
белези на история и развитие. До средата на 
2004 г. Словакия има по-ниска производи-
телност на труда и от Чехия, и от Унгария. В 
средата на 2004 г. Словакия изпреварва Унга-
рия по производителност на труда, а през 2007 
г. вече има по-добри показатели и от Чехия. 
Изпреварващото развитие на Словакия спрямо 
другите две разглеждани държави съвпада 
с влизането на страната в ERM-2. Преди този 
период в продължение на дълги години Чехия 
има по-висока производителност на труда.
Производителност на труда, ЕС-28 = 100 %

 

Източник: Евростат и собствени изчисления

За периода 2006 – 2008 г. Словакия почти 
удвоява скоростта си на конвергенция за 
достигане на производителността на труда на 
ЕС-28. За същия период Чехия отчита силно 
намаляване на степента на догонване, и то 
при положение, че през периода 2002 – 2005 
г. има приблизително същите индикатори. Ре-
зултатите за Унгария показват, че през периода 
2002 – 2005 г. страната има два пъти по-бавен 
темп спрямо Словакия, което през следващия 
разглеждан период – 2006 – 2008 г., води до 
почти три пъти по-бавна конвергенция.
Периодът на влизане на Словакия в ERM-
2 съвпада със значително подобряване на 
производителността на труда, което води до 
по-добри показатели на растеж на икономи-
ката през разглежданите периоди и след това.

Темп на догонване на производителността на 
труда на ЕС-28

 2002 – 2005 2006 – 2008
Словакия 1.55 2.73

Чехия 1.40 0.03
Унгария 0.8 1.1

Източник: Евростат и собствени изчисления

Индустриално производство
Следващият показател в сравнителния ана-
лиз между Словакия, Чехия и Унгария е 
индустриалното производство. През периода 
2006 – 2008 г. нарастването на индустриално-
то производство на Словакия е с около 20 % 
средногодишно, което е почти два пъти пове-
че от Чехия и Унгария. Евроизацията има по-
ложителен ефект върху инвестициите, когато 
съответната държава се характеризира и със 
стабилни институции и конкурентни разходи за 
производство. Същевременно големината на 
пазара в процеса на евроизация намалява като 
значение.5

В основата на ръста на индустриалното 
производство на Словакия е отварянето на 
две големи автомобилни фабрики през пе-
риода 2003 – 2004 г. Първата е на групата PSA 
(„Пежо“ и „Ситроен“) през 2003 г. в гр. Търна-
ва, а втората – на КИА в Жилина през 2004 г. 
От самото влизане на Словакия в ЕС6 страната 
обяви план за бързо приемане на еврото, кое-
то се оказва добра стратегия за привличане 
на инвеститори и ръст на индустриалното 
производство.
Индустриално производство (% промяна спря-
мо предишен период)

Източник: Евростат

5 Вж.: Sondermann, D., and I. Vanstenkiste. Did the euro 
change the nature of FDI flows among member states? 
– In: ECB, 2019, р. 30.
6 Изследване на ИПИ проследява подобряването 
на кредитния рейтинг на държавите, които се 
присъединяват към ERM-2 и еврозоната (Вж.: 
Николова, Д., Г. Ангелов, К. Стайков. Присъединяване 
на България към еврозоната – икономическият 
поглед. – В: ИПИ, 2018, с. 20 – 28).

Двата подхода – на бързата интеграция 
на Словакия и на постепенното сближа-
ване на Унгария и Чехия
И трите държави се присъединяват към 
ЕС през 2004 г. На теория и трите имат 
възможност да поискат веднага присъеди-
няване към ERM-2. Словакия избира подхо-
да на бърза интеграция, а Чехия и Унгария 
предпочитат постепенното сближаване, като не 
предприемат действия за евроизация. Данни-
те за развитието на икономиката на Словакия 
показват, че ускорената интеграция дава по-
добри резултати. Агенцията за инвестиции и 
развитие на търговията на Словакия – SARIO, 
отбелязва евроизацията на Словакия като една 
от основните причини за успешното развитие 
на автомобилостроенето в страната.7

Единен надзорен механизъм и евро-
пейски банков съюз
След финансовата криза от 2008 г. и глобални-
те негативни последствия за банковата систе-
ма на ниво ЕС започна създаването на евро-
пейски банков съюз (ЕБС). ЕБС се изгражда 
върху три стълба: Единен надзорен механизъм 
(ЕНМ), Единен механизъм за преструктуриране 
и Европейска схема за гарантиране на влого-
вете в банките. Първият стълб, ЕНМ, от 2014 г. 
започна да работи, като държавите от евро-
зоната автоматично се присъединиха, а тези 
извън еврозоната имат възможност добро-
волно да го направят. Вторият стълб също е 
напълно изграден и вече функционира, докато 
третият е в процес на създаване.
В случая с България приемането в ERM-2 се 
обвързва с едновременно участие и в евро-
пейския банков съюз. Това ще означава евро-
пейски надзор и съответно по-добър контрол 
върху работата на кредитните институции в 
България.
Европейският надзорен механизъм ще се за-
нимава на първо място с надзора над по-го-
леми кредитни институции, но също така 
и с клоновете на европейски банки и трите 
най-големи местни банки. Въпреки това евро-
пейският надзор има възможност да разшири 
полето на надзора по своя преценка и върху 
други кредитни институции. Слабостите в ра-
ботата на регулаторите и фалитът на КТБ са 
ясна индикация, че наличието на европейски 
надзор, независим от вътрешната среда и по-
литическите фактори в България, ще подобри 
контрола и ще намали рисковете от субективни 
отклонения от добрите стандарти.
Европейският надзор ще повиши доверието 
във функционирането на банковата систе-
ма в България и ще бъде важен стимул за 
вътрешния регулатор – БНБ, да спазва добрите 
стандарти за контрол върху кредитните инсти-
туции.

7 https://www.sario.sk/sites/default/files/data/sario-
automotive-sector-in-slovakia-2018-02-01.pdf.

BLACKSEA CASPIAЧЕРНОМОРИЕ - КАСПИЯ



Бюлетин на Л П Ч К Р  при В У С И
10

BLACKSEA CASPIA ЧЕРНОМОРИЕ - КАСПИЯ

А Н А Л И З И

Ефекти върху лихвените проценти
Възможностите за рефинансиране на банките 
през ЕЦБ, както и достъпът до паричния пазар 
на еврозоната би осигурил по-евтин финансов 
ресурс. Участието в еврозоната намалява тран-
сакционните разходи и валутния риск заедно 
с достъпа до пазар с висока гъвкавост и лик-
видност. Понижаването на лихвените процен-
ти означава по-ниски разходи за правене на 
бизнес, така че проекти, които при по-високи 
лихви не биха се случили, започват да стават 
реализуеми.
Дали влизането в ERM-2 и еврозоната води до 
благоприятен ефект върху лихвените процен-
ти? Сравнявам България с Естония като две 
държави, които са във валутен борд, преди 
втората държава да поеме по пътя на евроиза-
ция. В допълнение вземам предвид и средните 
лихвени нива за държавите от еврозоната.
Жилищните кредити имат ключово значение, 
защото са в основата на развитието на строи-
телния сектор. Ако сравним средните лихвени 
проценти по жилищни кредити за Естония, 
България и еврозоната, данните за Естония 
стриктно следват тенденциите за еврозоната. 
Прави впечатление, че стесняването на спре-
довете между Естония и еврозоната започва 
още преди фактическото приемане на еврото 
през 2011 г., което е индикация за сближа-
ване на лихвените проценти още по време на 
престоя в ERM-2. Данните за България показ-
ват по-голяма волатилност, като през периода 
на глобалната финансова криза – 2008 – 2009 
г., има отчетливо покачване на лихвените про-
центи, които са няколко пъти над нивата в 
еврозоната. Рязкото повишаване на лихвени-
те проценти потенциално води до влошаване 
на обслужването на кредитите и до по-малко 
новоотпуснати кредити, което рефлектира в 
забавяне на развитието на строителния сектор. 
Също така прави впечатление, че корекцията 
след глобалната финансова криза за България 
настъпва чак през 2011 г., докато за държа-
вите от еврозоната коригирането на лихвените 
проценти в посока надолу се случва още през 
2009 г. Вероятната причина за това е, че дове-
рието към еврозоната се възвръща по-бързо 
след преминаването на кризата, което пряко се 
отразява на лихвените нива.

Лихвени проценти по нов бизнес по жилищни 
кредити в евро до 1 година и до 1 млн. евро 
(нов бизнес)

 
 

Източник: БНБ и ЕЦБ
Разглеждайки лихвите по кредити за нефи-
нансови предприятия, отново прави впечатле-
ние, че данните за Естония следват общото 
развитие в еврозоната още преди формалната 
евроизация. Тоест още по време на престоя 
на Естония в ERM-2 се отчита сближаване на 
лихвените проценти на Естония със средните за 
еврозоната. За България има ясен пик по вре-
ме на глобалната финансова криза от 2008 г. 
и продължителен период след това на твърде 
бавно намаляване на лихвените проценти, 
което е подобна тенденция, наблюдавана и 
при жилищните кредити. През периода 2009 – 
2012 г. лихвите в България са почти два пъти 
по-високи спрямо средните за еврозоната. 
Сближаването на условията на финансиране 
в България спрямо средните за еврозоната се 
случва през периода 2017 – 2019 г. Логично-
то обяснение е, че през периоди, през които 
за продължително време не са налице гло-
бални финансови проблеми, лихвените нива в 
държави, които спазват бюджетна дисциплина 
и имат ниски нива на дълга, започват да се 
доближават до нивата в еврозоната. Ключо-
вият въпрос обаче е, че твърде вероятно с 
първата регионална или световна финансова 
нестабилност е очаквано да се върнат по-го-
лемите спредове, защото финансирането от 
втората по големина централна банка в света – 
ЕЦБ, осигурява ликвидност, с каквато държа-
вите извън еврозоната не разполагат (дори при 
наличието на двустранни споразумения).
Лихвени проценти по нов бизнес по кредити в 
евро за нефинансови предприятия до 1 година 
и до 1 млн. лв. (нов бизнес)

Източник: БНБ и ЕЦБ

Условията за получаване на финансиране са 
критичен фактор за растеж на икономиката. 
Глобалната криза от 2008 г. за продължителен 
период от време повиши лихвените проценти за 
България. През 2020 г. светът навлезе в нова 
глобална криза заради пандемията и е логич-
но да се очаква, че за държави като България 
отново ще има поскъпване на кредитирането. 
Опитът на Естония показва, че влизането в ERM-
2 може да има положителен ефект върху усло-
вията на финансиране. Тоест участието в меха-
низма на обменните курсове дори е по-важно в 
усложнена международна ситуация, отколкото 
през годините на развитие и растеж. Пример в 
тази посока е и бързото договаряне на суапова 
сделка за 2 млрд. евро между БНБ и ЕЦБ в под-
крепа на ликвидността на банковата система,8 
защото България е в напреднали преговори за 
приемане в ERM-2. Влизането в еврозоната ще 
намали и минималните задължителни резер-
ви, които банките поддържат при съответната 
централна банка. Изискванията в еврозоната 
са по-либерални спрямо тези в България, което 
също ще има директен ефект в посока намаля-
ване на лихвените проценти. Този ефект ще се 
наблюдава при окончателната евроизация.

Присъединяване на държави от Цент-
рална и Източна Европа към ERM-2 и 
еврозоната
Общо пет държави от Централна и Източна 
Европа се присъединяват първо към ERM-2, 
а след това и към еврозоната през последните 
години. Средният престой на тези държави в 
ERM-2 е 6,5 години, при положение че мини-
малният възможен срок е 2 години. Държа-
вите с валутен борд, като  Естония и Литва, 
прекарват средно 8,5 години в механизма на 
обменните курсове.
Присъединяване към ERM-2

Дъ
рж

ав
а

Пр
ис

ъе
ди

ня
ва

не
къ

м 
 ER

M-
2

Въ
зп

ри
ем

ан
е

на
 ев

ро
то

Пр
ес

то
й 

в E
RM

-2

Ва
лу

те
н р

еж
им

пр
ед

и 
ER

M-
2

Ес
то

ни
я Юни 2004 2011 6,5 год. Запазва валутния 

борд и при същия 
валутен курс

Ли
тв

а

Юни 2004 2015 10,5 год. Запазва валутния 
борд и при същия 
валутен курс

Ла
тв

ия Май 2005 2014 9,5 год. Фиксиран валутен 
курс

Сл
ов

ен
ия Юни 2004 2007 2,5 год. Плаващ курс в 

рамки

Сл
ов

ак
ия Ноември 

2005
2009 3,2 год. Плаващ режим, с 

намеси на ЦБ

Източник: ЕК
8 Вж. Прессъобщение на БНБ от 22.04.2020 г. [онлайн]. 
http://bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/
PR_20200422_BG.
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А Н А Л И З И

При това положение е логично да се предпо-
ложи, че България ще бъде в ERM-2 между 
средния период за петте държави, който е 
6,5 години, и 8,5 години, които са периодът 
на престой за другите две държави в условия 
на валутен борд. Тези разсъждения не отчитат 
последното развитие и глобалната пандемия, 
която вероятно ще се превърне в причина за 
реформиране на еврозоната и в допълнителен 
усложняващ фактор за забавяне на бъдещи 
разширявания.
Дебатът за евроизацията на България тряб-
ва да отчита, че става въпрос за две отделни 
решения, които са разделени с години едно от 
друго.
Първото решение касае влизането във ва-
лутно-курсовия механизъм и заедно с това в 
европейския банков съюз. Дори хората, които 
имат съмнения относно евроизацията, могат 
да подкрепят тази стъпка, защото тя създа-
ва допълнителни гаранции за стабилността 
на валутата, ниска инфлация и привличане на 
инвестиции. Редно е да се припомни, че все-
ки един парламент може да отмени валутния 
борд или да промени фиксирания курс към 
еврото в България, с което да създаде рискове 
за хиперинфлация и икономическа криза. Част 
от хората в България, които виждат рискове от 
евроизацията, споделят като основни възмож-
ни проблеми инфлацията и нарастването на це-
ните. От тази гледна точка евентуалната отмяна 
на валутния борд или промяната на фиксира-
ния валутен курс е по-голям риск за инфлация 
и обезценяване на лева. При това положение 
е възможно обединяване на позицията на две 
големи обществени групи – на тези, които ис-
кат евроизация, и на тези, които се притесня-
ват от възприемане на еврото поради внос на 
инфлация. И двете групи биха могли да под-
крепят решение в посока влизане в ERM-2 като 
най-сигурен гарант за контрол върху инфлаци-
ята. Влизането във валутно-курсовия механи-
зъм може да се разглежда като инструмент 
за наднационално фиксиране на валутния курс 
с възможни флуктуации от 15 % (могат да се 
договорят и по-тесни граници) и намаляване 
на националните рискове от вземане на лоши 
управленски решения, които биха довели до 
финансова и/или икономическа криза.
Ползите от влизането в ERM-2:
• реален напредък в евроинтеграцията;
• ниска инфлация и стабилни цени;
• външен надзор над банковата система;
• стабилен валутен курс и подкрепа от ЕЦБ за 
поддържане на валутния курс.
Влизането в ERM-2 не създава задължително 
условие за приемане на еврото, а представлява 
тест и за двете страни относно резултатите от 

политиката по сближаване. По време на прес-
тоя във валутно-курсовия механизъм всички 
пазарни субекти могат да преценят ефектите 
от тази политика на сближаване и да преценят 
дали да пристъпят към евроизация. Освен това 
е очаквано външните шокове, като глобалната 
пандемия от Ковид-19, да доведат до натиск 
за реформиране на еврозоната. Престоят в 
ERM-2 е подходящ за оценка на резултатите от 
тези реформи и калкулиране на ползите и раз-
ходите в променяща се среда.
Втората стъпка е възприемането на еврото, 
като вероятно между двете решения ще има 
значителен период от време, който е напълно 
възможно да достигне и до 10 години. Именно 
този продължителен период ще бъде подхо-
дящ тест както за поддръжниците на еврои-
зацията, така и за противниците. Икономиче-
ското развитие на еврозоната и възможността 
да устои на предизвикателства ще мотивират 
или демотивират това второ решение за при-
съединяване. В крайна сметка всяка държава, 
която се присъедини към ERM-2, ще може да 
прецени дали да избере пътя на Дания и да ос-
тане дълги години във валутно-курсовия ме-
ханизъм, като разчита на ЕЦБ за подкрепа при 
поддържане на валутния курс, или да пристъ-
пи към евроизация.

Ползвана литература
1. ECB. Economic and Monetary Developments. – 
In: Monthly Bulletin, 2004, р. 40 – 41.
2. Helisek, M., and R. Mentlik. Simulation of the 
zech koruna’s participation in ERM II – alternative 
approaches. – In: Journal of International Studies, 
2017, р. 43.
3. Sondermann, D., and I. Vanstenkiste. Did 
the euro change the nature of FDI flows among 
member states? – In: ECB, 2019, р. 30.
4. Евробарометър, май 2019. [онлайн]. 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/
S2242_479_ENG/resource/d525ac02-ef8a-
4090-9fd6-d411a6c4a74d.
5. ЕЦБ. Доклад за конвергенцията, май 2018.
6. ЕЦБ. Доклад за конвергенцията, юни 2016.
7. ЕЦБ. Доклад за конвергенцията, юни 2014.
8. Николова, Д, Г. Ангелов, К. Стайков. Присъ-
единяване на България към еврозоната – ико-
номическият поглед. – В: ИПИ, 2018, с. 20 – 28.
9. Прессъобщение на БНБ от 22.04.2020 
г. [онлайн]. http://bnb.bg/PressOffice/
POPressReleases/POPRDate/PR_20200422_BG.
10. Решение на Народното събрание на 
Република България от 31.01.2020 г. [он-
лайн]. https://www.parliament.bg/bg/desision/
ID/157334/.

В САЩ РАЗГЛЕЖДАТ  
ЮЖНИЯ ГАЗОВ КОРИДОР 

КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ
Ляман Зейналова                                     

В САЩ разглеждат Южния газов коридор 
като стратегически проект. За това е заявил 
специалистът по енергийна дипломация в 
Бюрото за енергийни ресурси при Държав-
ния департамент на САЩ Натан Райх.
„В нашата дипломатическа работа по 
енергийната безопасност ние подчерта-
ваме важността на диверсификацията на 
доставките на енергоносителите.
Затова ние ще продължаваме да правим 
всичко възможно, за да помогнем на на-
шите европейски партньори и съюзници 
активно да диверсифицират своите енер-
гийни доставки – от гледна точка на 
източниците на доставките, на маршру-
тите за внос, на видовете горива, вклю-
чително и възобновяемите източници на 
енергия“, е заявил Райх.
Специалистът по енергийна дипломация е 
отбелязал, че в този контекст правителство-
то на САЩ разглежда Южния газов коридор 
като стратегически проект.
„След завършването на строителството 
му Южният газов коридор ще предоста-
ви на Европа нов дългосрочен източник на 
доставки за удовлетворяване на търсе-
нето на природен газ. По пътя на дивер-
сифицирането на вноса на природен газ 
Южният газов коридор ще повиши енер-
гийната сигурност на Европа и с това ще 
придвижи напред нашите общи интереси 
в сферата на националната сигурност“, е 
казал Райх.
Райх е добавил, че за правителството на 
САЩ Южният газов коридор е ценен по две 
основни причини: едната е свързана с енер-
гийната сигурност, а другата – с политиче-
ската и икономическата интеграция.
„В течение на десетилетия правител-
ството на САЩ дипломатично влагаше 
средства в енергийната сигурност на 
Европа дотолкова, доколкото това е жиз-
неноважно за енергийния просперитет и 
за политическия суверенитет, а следо-
вателно и за силата на Трансатланти-
ческия алианс. Затова не е удивително, 
че правителството на САЩ разглежда 
заплахите за европейската енергийна си-
гурност като заплахи за националните 
интереси на САЩ“, е казал той.

12.03.2020, Региони
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Кризата с коронавируса връхлетя пазара на имоти в България 
внезапно и го свари неподготвен, въпреки че цяла Европа 

гледаше няколко месеца какво се случва в Китай и Югоизточна 
Азия. Тази криза се оказа котвата, която застопори търсенето, 
спря устрема на цените и потопи собствениците на бизнес имоти 
в дълбоки загуби.
Пазарът така или иначе от месеци се „ослушваше“ за криза, която 
да го трансформира, особено в София, където цените на жилищата 
достигнаха, и дори в някои случаи надминаха, предишните ре-
кордно високи нива от 2008 – 2009 г., а офис проектите и търговс-
ките площи никнаха като гъби.
Сега продажните цени на жилищата са средно с около 10 хил. 
евро надолу, собствениците на офиси са притеснени от евентуа-
лен отлив на наематели и свиване на отдадените площи, след като 
фирмите видяха, че могат да работят и от дистанция, а инвестито-
рите в молове се сблъскаха челно със срива на приходите заради 
неплатените наеми по време на извънредното положение, замра-
зяването на потреблението, фалита на някои търговци и исканията 
за нов формат наем от страна на оцелелите – като процент от обо-
рота, а не твърда сума на квадратен метър наета площ.
За всички е ясно едно: пазарът на имоти в България поне в близко 
бъдеще ще остане тясно свързан с разпространението на коро-
навируса. Вероятно и купувачи, и продавачи, и наемодатели, и 
наематели ще останат в позиция на изчакване, освен тези, които 
имат да решат конкретен имотен проблем – да се преместят, да се 
разширят, да се свият, да излязат от инвестиция, да навлязат на 
пазара, да инвестират.
По-голяма динамика се очаква и на пазара на логистични площи 
в рамките на големите градове заради бума на онлайн търговията 
на фона на пандемията, икономическата блокада и изискванията 
за социално дистанциране.

ЖИЛИЩЕН ПАЗАР

И преди коронакризата жилищният пазар беше достигнал своя 
връх и видимо се забавяше. Кандидат-купувачите отлагаха 
сделки, за да гледат повече имоти за по-дълъг период от време и 
не бяха склонни да плащат исканите цени. Купувачите обаче оста-
наха в по-силна позиция до извънредното положение.
Данните на компании за недвижими имоти например показват, че 
средната сума за покупка на двустаен апартамент в София през 
двата месеца на извънредно положение се е понижила с около 10 
хил. евро. Най-честата договаряна отстъпка от офертната цена е 
10 %. Данните на Агенцията по вписванията сочат, че през първото 
тримесечие броят на сделките е намалял до най-ниско ниво от три 

години насам. Предстои да се види дали тенденцията няма да се 
затвърди през второто тримесечие.
Някои започнати вече сделки бяха и чисто физически възпре-
пятствани заради спирането на работата на повечето нотариуси и 
въвеждането на дежурни кантори, като бяха отложени за по-къ-
сен етап, след извънредното положение.
След средата на март се засилиха очакванията на купувачите, 
че цените ще паднат осезаемо. Според брокери през последни-
те два месеца се договарят отстъпки от порядъка на 5 – 10 %, 
но за определени имоти те бяха характерни и преди кризата. 
Очакванията на купувачите са за по-драстични отстъпки, понякога 
дори нереалистични – до 30 %, а продавачите поне засега не са 
склонни да ги направят.
По принцип пазарът на имоти реагира по-бавно на промените в 
икономиката, особено високият сегмент. Затова и прогнозите на 
агенциите са за плавен спад на сделките и цените до края на го-
дината и вероятно малко след това.
Кризата все пак може да бъде отрезвяваща за участниците на па-
зара на жилища. Продавачите имат шанс да преосмислят доколко 
адекватно са оценили имота си, купувачите – да претеглят по-с-
триктно какво могат да си позволят, банките – да оценят по-стро-
го кого кредитират, инвеститорите и строителите – да преосмислят 
ценообразуването си.

БИЗНЕС ИМОТИ

При бизнес имотите ситуацията е още по-сложна, защото много 
фирми видяха, че голяма част от служителите им могат да ра-
ботят дистанционно, и се очаква да свият площите си или да по-
търсят по-евтина алтернатива на фона на нарастващото предла-
гане (общо офисите в съществуващи сгради са почти 2,2 млн. кв. 
м, а в строеж – над 400 хил. кв. м, според данните на различни 
консултантски компании).
Асоциацията на ритейлърите наскоро поиска от собствениците на 
молове редица отстъпки, сред които намаляване на работното 
време, както и преминаване към наем, формиран като процент от 
оборота, а не фиксиран според наетата площ, както е в момента. 
Последното се очертава като тенденция в световен мащаб не само 
при търговските площи, но и при офисите.
Всъщност първи признаци за спад на пазара на офис площи има 
още през последните две години. През 2019 г. новонаетите площи 
намаляват до 110 хил. кв. м от 150 хил. кв. м през 2017 г. и 140 
хил. кв. м през 2018 г.
През първото тримесечие на тази година нетно усвоените площи 
са само 13 хил. кв. м при стабилни наеми поне засега и почти 10 

КАК КОРОНАКРИЗАТА ЩЕ ТРАНСФОРМИРА ПАЗАРА НА ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ?

П Л А Т Е Н А  П У Б Л И К А Ц И Я
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% свободни площи. Картината обаче ще се промени през следва-
щите тримесечия, като се имат предвид застоят и ограниченото 
търсене.
Това ще доведе до плавен ръст на свободните площи, натиск 
върху цените и отлагане на някои проекти, които още не са старти-
рали. Като цяло най-застрашеният от кризата сегмент на бизнес 
имотите са търговските площи заради спирането на работата на 
всички магазини, които не предлагат стоки от първа необходи-
мост, и затварянето на моловете, както и на хотелите заради бло-
кирането на туризма и забраната на несъществените пътувания 
заради коронавируса.
Коронакризата категорично показа предимствата и сигурното 
бъдеще на онлайн търговията. В условията на пандемия ритей-
лърите, които имат изградено онлайн пазаруване, успешно за-
местиха голяма част от продажбите във физическите магазини и 
пренасочиха и повечето от персонала си към онлайн дейностите. 
Други бързо успяха да влязат в крачка, като стартираха онлайн 
бизнес, особено в сектора с бързооборотни стоки, за да отговорят 
на мерките за социална дистанция. Тоест кризата ускори транс-
формацията и реорганизацията на доста индустрии, включително 
и на имотната.
Не липсват обаче поводи за оптимизъм, дори и свързани с търго-
вията и туризма. Логистичните площи в рамките на градовете ще 
са силно растящ сегмент заради експанзията на онлайн търговия-
та и стремежа за бързи доставки. Очаква се и ръст на наемите на 
имоти през платформите за краткосрочен наем след окончателно-
то падане на ограниченията за пътуванията заради препоръките 
за социална дистанция.
Интересен момент да представи на българския пазар бранда си 
MGallery например избра хотелската верига Accor Group. Хотелът е 
на мястото на „Мезон София“, в близост до болница „Токуда“, като 
започва ремонт на сградата.

ОТВАРЯТ СЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Своя нов собственик/инвеститор търси с подкрепата на агенци-
ята, специализирана във виртуални огледи и 360-градусови па-
норами, – BROKER360.BG, и бившият магазин на веригата мебели 

„Арон“ в кв. „Люлин“ в София, след като няколко години стоя пра-
зен. Сградата има готов проект за трансформация в офис от ви-
сок клас и позволява гъвкавост с цел максимално да се отговори 
на нуждите на потенциалните наематели. Въпреки турбулентните 
времена шансът проектът да се реализира успешно е изключи-
телно заради местоположението на сградата – до метростанция, в 
развиващ се район с по-ниски, много атрактивни цени.

Сгради с подобни характеристики в други столични квартали, на-
пример „Младост“, отдавна се превърнаха в сгради със смесено 
предназначение (офиси, спортни центрове, търговски обекти, уве-
селителни комплекси), за да се развиват.
На фона и на бързия ръст на електронната търговия в България 
(30 % за 2018 г. спрямо 2017 г. по данни от Европейския доклад 
за електронна търговия на eCommerce Europe, EuroCommerce и  
еCommerce Foundation) все повече търговски обекти преосмислят 
съществуването си и променят предназначението си. „Трансфор-
мирането на търговски площи в офиси е тенденция, която тече 
вече 15 години в целия свят, не само в Европа. Предефинира се 
нуждата от многоетажни търговски пространства заради разви-
тието на онлайн търговията“, коментира Иван Велков – председа-
тел на Управителния съвет на Българската фасилити мениджмънт 
асоциация.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ ЧРЕЗ ТЪРГ
ROKER360.BG е иновативна и гъвкава компания, нейната цел е да 
дава работещи решения на своите бизнес клиенти.
Инвеститорът иска да предизвика пазара с продажба със състе-
зателен елемент, защото смята, че обектът има всички дадености 
да бъде реализиран успешно на справедлива цена – атрактивно 
местоположение, атрактивна начална цена (от 366,00 евро/кв. м), 
архитектура и концепция за развитие на сградата. Очакванията 
са обектът да привлече инвеститори, които търсят дългосрочна 
перспектива за развитие, включително и компании от ИТ сектора, 
които търсят добра алтернатива на вече пренаселения и скъп кв. 
„Младост“ в столицата.

ОТЛИЧНА ЛОКАЦИЯ В НАЙ-ГОЛЕМИЯ
ЖИЛИЩЕН КВАРТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Подробна презентация и условията за продажба
са свободно достъпни на уебадрес:

www.wpcrent.bg

П Л А Т Е Н А  П У Б Л И К А Ц И Я



1000 София, улица „Три уши“ № 3, етаж 1
(Натиснете бутона на звънеца за етаж 1)

Намира се точно до спирката на трамвай № 5 на колелото при Съдебната палата, откъм страната на сградата на КНСБ.

e-mail: pension_consult@abv.bg

ПЕНСИОННИ УСЛУГИ ПЕНСИОННИ УСЛУГИ 
И КОНСУЛТАЦИИИ КОНСУЛТАЦИИ

• 0897 028 666 • • 0897 028 666 • 

Кантора „Три уши 3“Кантора „Три уши 3“
Вече 11 години !

ПЕНСИОННИ УСЛУГИ ПЕНСИОННИ УСЛУГИ 
И КОНСУЛТАЦИИИ КОНСУЛТАЦИИ

 ● Изчисляване на стаж и преценка за пра-
вото на пенсия

 ● Преценка на началната дата на отпускане 
на пенсия

 ● Попълване на заявление за отпуска-
не на пенсия; Подаване на заявленията и 
необходимите документи за отпускане или 
преизчисляване на пенсии и добавки към 
тях

 ● Попълване на заявление за смяна на вида 
на получаваната пенсия и подаването му, 
заедно с необходимите документи

 ● Попълване на заявление за отпускане или 
преразглеждане на български пенсии при на-
личието на стаж, положен в държава – членка 
на ЕС, или в държава по двустранен договор; 
Подаване на заявленията и необходимите 
документи за отпускане или преразглеждане 
на български пенсии при наличието на стаж, 
положен в държава – членка на ЕС, или в дър-
жава по двустранен договор

 ● Попълване и подаване на заявления 
за удостоверяване на осигурителен стаж, 
положен в държава – членка на ЕС, или в 
държава по двустранен договор

 ● Издирване и набавяне на образци УП-13 
и УП-15 от осигурителния архив на НОИ за 
удостоверяване на стаж при пенсиониране

 ● Издирване и набавяне на образци за оси-
гурителен доход и стаж, както и за перио-
да на военна служба от Държавен военен 
архив – гр. Велико Търново

 ● Изчисляване на най-добрите три после-
дователни години от последните 15 години 
осигурителен стаж до 31.12.1996 г.; Изчисля-
ване на индивидуалния коефициент за 
пенсия

 ● Изчисляване на прогнозния размер 
на пенсия при наличие на УнПФ и при 
прехвърляне на средствата от УнПФ в ДОО 
на НОИ

 ● Изчисляване на недостигащия стаж при 
пенсиониране, който се закупува по редa на 
чл. 9 А от КСО с издаване на удостоверение 
УП-16 от ТП на НОИ

 ● Преизчисляване на пенсия от вид във вид 
– ИОЗ в ОСВ

 ● Преизчисляване на пенсии за нов 3 годи-
шен базисен период.

С подкрепата на:
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На 15 февруари 2020 година, в рам-
ките на Мюнхенската конференция по 
сигурността се проведе среща между 
президента на Азербайджан и минис-
тър-председателя на Армения – Ил-
хам Алиев и Никол Пашинян. Двамата 
лидери влязоха в стаята, ръкуваха се, 
след което седнаха един срещу друг и 
позираха пред фотографите. След това 
журналистите напуснаха залата за пре-
говори.

Никол Пашинян качи във 
Фейсбук видео на началото 
на срещата, под което на-
писа:

„В рамките на Мюнхенската кон-
ференция по сигурността се срещам 
с президента на Азербайджан“. След 
краткия разговор двамата лидери 
участваха в обсъждане на карабахския 
конфликт, което продължи 45 минути. 
То беше модерирано от Селеста Уолан-
дър (Celeste Wallander) – изпълнителен 

директор на фонда „САЩ – Русия“.

Последната среща между Алиев и Па-
шинян беше през декември 2019 годи-
на, на проведената в Санкт Петербург 
среща на високо равнище между лиде-
рите на ОНД. [53]

Проведените в Мюнхен дебати между 
президента Илхам Алиев и министър- 
председателя Никол Пашинян предиз-
викаха коментари и станаха повод за 
анализи в две посоки.

Едната е кой е защитил каузата на стра-
ната си по по-добър начин, иначе казано, 
кой е спечелил дебатите. За оценките кой 
е бил по-добър оратор, чия риторика се 
е възприела по-добре от присъстващите 
на дебатите и от зрителите, чии послания 
са вдъхвали по-голямо доверие ще стане 
дума по-нататък. Тук само ще отбеле-
жим, че дори мнозина арменци отдадоха 
предимство на президента на Азербай-
джан Илхам Алиев.

Другата тема за анализиране е опитът 
на Никол Пашинян да анонсира нещо 
като „нова парадигма“ на преговор-
ния процес по урегулирането на Нагор-
но-Карабахския конфликт. По време на 
дебатите в Мюнхен Пашинян се опита да 
лансира нови принципи на преговорите, 
като поиска дотогавашните Мадридски 
принципи да бъдат заменени с нови – 
Мюнхенски принципи.

Напълно в духа на новите информа-
ционни реалности Никол Пашинян обна-
родва своите нови принципи за урегу-
лиране на конфликта в Нагорни Карабах 
във Фейсбук страницата си непосред-
ствено след приключването на дебати-
те с Илхам Алиев. Ето ги Мюнхенските 
принципи на арменския министър-пред-
седател:

„1. Нагорни Карабах е придобил неза-
висимост така, както и Азербайджан.

2. Нагорни Карабах е страна в кон-
фликта и в преговорите, без прегово-
ри с него не е възможно да се разреши 
конфликтът.

3. Няма територии, има безопасност: 
Нагорни Карабах не може да отстъпи 
своята безопасност.

4. Невъзможно е да се разреши кон-
фликтът с едно или две действия: в 
преговорния процес са нужни „микро-
революции“, след това „миниреволю-
ции“, след това пробиви.

5. Всяко решение на проблема трябва 
да бъде приемливо за народа на Арме-
ния, за народа на Карабах и за народа 
на Азербайджан. И Армения, и Карабах 
е готов да положи сериозни усилия в 
търсенето на такова решение. Азер-
байджан също е длъжен да демон-
стрира такава готовност.

6. Нагорно-Карабахският въпрос 
няма военно решение. Ако някой каже, 
че въпросът има военно решение, то 
народът на Карабах ще каже, че той 
отдавна е бил решен“. [58]

ОТ МАДРИДСКИТЕ ПРИНЦИПИ ДО МЮНХЕНСКИТЕ ДЕБАТИ
Част първа

15.02.2020 г. – Среща на четири очи между Илхам Алиев и Никол Пашинян 
преди публичните им дебати на Мюнхенската конференция по сигурността. 

Снимка: Фейсбук профил на Никол Пашинян

15.02.2020 г. – Публични дебати между Илхам Алиев и Никол Пашинян по време 
на Мюнхенската конференция по сигурността. 

Снимка: Официална публикация на Munich Security Conference

  доц. д-р Теодор Дечев                      
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Подобен опит за смяна на парадиг-
мата на мирните преговори от страна 
на арменския министър-председател е 
крайно амбициозно начинание. С него 
той се опитва ни повече, ни по-малко да 
убеди отсрещната страна в преговорите 
– Азербайджан, както и международ-
ните посредници – съпредседателите на 
Минската група на Организацията за си-
гурност и сътрудничество – ОССЕ (иначе 
казано, Русия, САЩ и Франция), да изо-
ставят вече приетата формула (Мадрид-
ските принципи), с която Азербайджан и 
Армения са се съгласили още през 2010 
година, и да приемат новите, Мюнхенски 
принципи, които Пашинян почти импро-
визира по време на публичните си дебати 
с Илхам Алиев, състояли се по време на 
срещата по сигурността в Мюнхен.

За да се направи оценка на това каква 
сериозна промяна се опита да предиз-
вика Никол Пашинян, несъмнено трябва 
на първо място да се направи преглед 
на съдържанието на Мадридските прин-
ципи, както и на пътя, по който страните 
в конфликта (Азербайджан и Армения) и 
посредниците между тях (Русия, САЩ и 
Франция) стигнаха до тяхното формулира-
не, съгласуване и приемане.

От 1992 година основен форум, където 
се търсят пътища за решаване на кон-
фликта в Нагорни Карабах, е Минската 
група на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа (ОССЕ) – на-
следник на Съвещанието за безопасност и 
сътрудничество в Европа (СБСЕ). От 1997 
година съпредседатели на групата заед-
но с Русия стават САЩ и Франция.

През периода от 1992 до 2005 година 
Минската група на ОССЕ представя три 
предложения като основа за водене на 
преговори, които обаче не довеждат до 
урегулиране на конфликта. От 2005 го-
дина е внесен за обсъждане четвърти, 
„смесен“, „пакетно-поетапен“ план, с 
който се е предвиждало предварително 
съгласуване на основните принципи на 
урегулиране на конфликта. [47]

Началото на 2006 година създава впе-
чатлението, че тя може да се окаже 
ключова за решаването на конфликта в 
Нагорни Карабах. В края на 2005 година 

съпредседателите на Минската група на 
ОССЕ организират посещение в Закавка-
зието и след него изразяват предпазлив 
оптимизъм, че 2006 година е „прозорец 
на възможност“ за решаване на кон-
фликта. Изразът „window of opportunity“ 
ще се повтаря упорито през 2006 година, 
като желанието на посредниците е да се 
договорят поне основните параметри на 
урегулирането на конфликта.

На 15 декември 2005 година арменски-
ят външен министър Вартан Осканян ре-
агира на изразения от съпредседателите 
предпазлив оптимизъм, като заявява 
пред журналисти: „имаше положител-
но придвижване през тази година. Ако 
тази тенденция се запази, ще бъде 
възможно да очакваме, че някакъв до-
кумент ще се роди в началото на 2006 
година“.

Осканян не казва какъв би могъл да 
бъде въпросният документ, но съпред-
седателят на Минската група от руска 
страна Юрий Мерзляков заявява на 
21 декември 2005 година през азер-
байджанската информационна аген- 
ция „Trend“, че съпредседателите вече 
подготвят проект на документ от две 
страници, който трябва да изброи „основ-
ните принципи“ за урегулиране на кон-
фликта и за който двете противостоящи 
страни трябва да дадат одобрението си.

На 29 декември 2005 година друг азер-
байджански източник – day.az, цитира 
Мерзляков, който бил заявил, че на сре-
щите си във Варшава през месец май 
2005 година и в Казан през август 2005 
година президентът на Азербайджан Ил-
хам Алиев и на Армения Роберт Кочарян 
са обсъждали основните принципи за 
разрешаване на конфликта в Нагорни Ка-
рабах.

Мерзляков е заявил, че се надява пред-
стоящата среща на най-високо равнище 
на двамата президенти да даде зеле-
на светлина за завършване на работата 
над документа, изброяващ тези основни 
принципи. Този документ би било пра-
вилно да бъде категоризиран като „рам-
ков“, а не като „изчерпателно пълноцен-
но мирно споразумение“. Този документ 
ще даде възможност на министрите на 

външните работи на двете държави да 
се съсредоточат по-отблизо и в по-голе-
ми подробности на отделните въпроси, с 
които трябва да се занимаят. [10]

От своя страна азербайджанският 
министър на външните работи Елмар  
Мамедъяров заявява на 22 декември 
2005 година пред журналисти в Баку, че 
има девет „основни принципа“ за урегу-
лиране, един от които е разполагането на 
международни мироопазващи сили ус-
поредно с постепенното изтегляне на ар-
менските въоръжени сили от окупираната 
азербайджанска територия.

За тези миротворци руският съпредсе-
дател на Минската група на ОССЕ Мерз-
ляков посочва евентуална численост 
от около 10 000 души и че в интерес на 
безпристрастността и неутралността им 
контингентът няма да съдържа военни от 
Русия, САЩ, Франция или Турция.

Мерзляков дори и не намеква кога и как 
предложеният рамков документ би могъл 
да съгласува противоречащите си подхо-
ди за разрешаване на конфликта на двете 
страни.

Азербайджанските власти по това време 
продължават да настояват за така наре-
чения „фазов“, „поетапен“ подход, при 
който никакво решение за окончателния 
статут на оспорвания Нагорни Карабах не 
би могло да се вземе преди изтеглянето 
на арменските войски от анклава и преди 
завръщането на азербайджанското насе-
ление, което е избягало от там през 1988 
година.

Също така по това време азербайджа-
нците продължават да отхвърлят друг 
статут за Нагорни Карбах, освен „най-ви-
соката степен на автономия“ в границите 
на териториалната цялост на Азербай-
джан. Наопаки, Армения отхвърля каква-
то и да е вертикална субординация между 
непризнатата от никого Нагорно-Кара-
бахска република и централното азербай-
джанско правителство. Арменците искат 
всички аспекти на мирното споразумение, 
както и графикът за изпълнението им да 
бъдат определени в едно окончателно 
мирно споразумение – така наречения 
„пакетен“ подход. [10]
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През октомври 2005 година започва 
да се говори за нещо, което прилича на 
синтез между двата подхода – план, 
който е разработен от Международна-
та кризисна група (International Crisis 
Group) и предвижда постепенно изтег-
ляне на арменските сили от окупираната 
азербайджанска територия, разполага-
нето на международни мироопазващи 
сили и провеждането на референдум за 
окончателния статут на Нагорни Карабах 
най-малко след пет години. Планът е 
предвиждал на референдума на населе-
нието на Нагорни Карабах да се предло-
жат разнообразни възможности, между 
които да избере, включително самооп-
ределение, отделяне от Азербайджан-
ската република и оставане в нея. [10]

Срещата на най-високо равнище, за 
която говори руският съпредседател на 
Минската група на ОССЕ Юрий Мерзля-
ков, е подготвена на среща на минист-
рите на външните работи на Азербай-
джан и Армения със съпредседателите 
на Минската група в Лондон на 18 – 19 
януари 2006 година. Лондонските раз-
говори, проведени под егидата на Мин-
ската група на ОССЕ, са наблюдавани 
от политическите анализатори в очак-
ване на някакъв знак, че подготвяната 
за месец февруари 2006 година среща 
на държавните глави на Азербайджан 
– Илхам Алиев, и на Армения – Роберт 
Кочарян, може да завърши с някакъв 
компромис.

На следващия ден след срещата в 
Лондон арменският външен министър 
Вартан Осканян потвърждава, че две-
те страни търсят пътища за постигане 
на споразумение върху съвсем кратък 
документ (half page document), в кой-
то да се изброят основните принципи, 
които след това биха могли да оформят 
основата на по-подробен мирен план. 
Но Осканян също така казва, че докато 
позициите на двете страни по някои от 
принципите са се сближили, по други те 
все още се разминават много.

На 26 януари 2006 година азербай-
джанският сайт Day.az цитира външния 
министър в Баку Елмар Мамедъяров, 
който също информира журналистите, 

че двете страни все още се опитват да 
стигнат до споразумение върху „основ-
ните принципи“.

За наблюдателите и анализаторите 
остава неясно дали има шанс прези-
дентите на двете страни да постигнат 
компромис по спорните моменти, да 
не говорим за възможността публично 
да подкрепят такива основни принципи 
по време на вече насрочената по онова 
време среща на най-високо равнище 
край Париж. В този момент говорителят 
на президента Кочарян вече е заявил, че 
тази среща на върха ще се състои на 10 
февруари 2006 година.

Междувременно на 20 януари 2006 
година в интервю за ежедневното елек-
тронно издание echo-az.com помощни-
кът на президента Илхам Алиев по въ-
просите на външната политика – Новруз 
Исмаил оглу Маммадов (по-късно, през 
периода април 2018 – октомври 2019 
той ще бъде на поста министър-предсе-
дател на Азербайджанската република), 
е намекнал, че едва ли двамата прези-
денти ще подпишат някакви споразуме-
ния по време на „първата си среща за 
годината“. [17]

Върху „основните принципи“ се съ-
средоточават и разговорите, които са 
известни като „Пражки процес“. Това са 
поредица разговори между външните 
министри Осканян и Мамедъяров, наре-
чени така, защото първите няколко сре-
щи се провеждат в Прага, през лятото на 
2004 година и през януари 2005 година. 
На 7 юни 2005 година Елмар Мамедъяр-
ов заявява пред журналисти в Баку, че 
двете страни обсъждат между седем и 
девет въпроса, свързани с мирното уре-
гулиране, и че към тези въпроси трябва 
да се подхожда в специфичен ред, като 
по всеки въпрос трябва да има сигур-
ност, преди да се премине към следва-
щия, „като перли, нанизани на коприне-
на нишка“.

Външният министър на Азербайджан 
заявява, че Баку настоява за освобож-
даването на седемте азербайджански 
района, граничещи с Нагорни Карабах, 
които са окупирани (и до ден днешен) от 
арменските сили. Също така той твър-

ди, че двете страни са обсъждали кои 
държави или организации ще изпратят 
мироопазващи сили, които да бъдат 
разположени на тези територии след ос-
вобождаването им. Елмар Мамедъяров 
е цитиран да казва (от echo-az.com), че 
двете страни са обсъждали и „поетап-
ния“ и „пакетния“ подход за урегули-
ране на конфликта. Но на 8 юни 2005 
година старши служител в арменско-
то Министерство на външните работи, 
запазвайки анонимност, съобщава на 
Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобо-
да“, че окончателното споразумение ще 
е „пакетно“ независимо от това, че раз-
личните му постановки могат да се при-
лагат последователно едно след друго, 
а не едновременно. [17]

След това, в началото на месец юли 
2005 година отново анонимен източник 
от МВнР на Армения съобщава на Радио 
„Свободна Европа“/Радио „Свобода“, че 
според очакваната мирна сделка Арме-
ния ще върне на Азербайджан контрола 
върху пет от седемте азербайджански 
района, граничещи с Нагорни Карабах 
и окупирани от силите на карабахските 
арменци, без стратегическия Лачински 
коридор. Предвиждало се е междуна-
родни мироопазващи сили да бъдат 
разположени в зоната на конфликта под 
егидата на ОССЕ. След това, в някакъв 
неуточнен момент на населението на На-
горни Карабах е щяла да бъде дадена 
възможност да гласува на референдум 
за бъдещия статут на региона.

Тази „чернова“ много наподобява 
предложението на бившата външна ми-
нистърка на Испания Ана Паласио (Ana 
Palacio) и на президента на Парламен-
тарната асамблея на НАТО Пиер Льолуш 
(Pierre Lellouche), направено през месец 
декември 2004 година, както и на до-
кумента, лансиран от Международна-
та кризисна група (International Crisis 
Group) на 11 октомври 2005 година. Раз-
ликата е най-вече в това, че докумен-
тът на Международната кризисна група 
(ICG) предвижда оттеглянето на армен-
ските въоръжени сили от всичките се-
дем окупирани азербайджански района, 
включително и от Лачин. [17]
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На 22 ноември 2005 година Хайк Ко-
танджиян (известен на руски като Гайк 
Саргисович Котанджян) – съветник на 
министъра на отбраната на Армения (по 
онова време това е бъдещият президент 
Серж Саргсян, когото медиите все още 
изписват с русифицираната версия на 
името му – Саркисян), излага алтернатив-
на „пътна карта“ за урегулиране на кон-
фликта в интервю пред regnum.ru. [5]

Интервюто е широкообхватно, в него се 
повтарят редица тези на сепаратистите от 
Нагорни Карабах. Тук ще цитираме дос-
ловно казаното от Хайк Котанджиян по 
въпроса за „пътната карта“ за урегулира-
нето на конфликта в Нагорни Карабах:

„Пътната карта на карабахското уре-
гулиране може да се смята за ефекти-
вен инструмент за достигане на дъл-
госрочен мир и сигурно демократично 
развитие на региона в случай, че тя бъде 
съгласувана разработка на страните в 
конфликта, а също така и на предста-
вляващата международната общност 
Минска група на ОССЕ, в състав Русия, 
САЩ и Франция. Като отчитаме общата 
специфика на нашата кавказка полити-
ческа култура, безусловно са важни и 
мерките за това всички страни в кон-
фликта „да запазят фасона си“.

Експертизата на процеса подсказва, че 
главните етапи на пътната карта на кара-
бахското урегулиране при съчетаване на 
двата разглеждани принципа на между-
народното право в най-общи черти биха 
могли да включват следните елементи:

Първи етап – създаване на условия 
за прилагане на правото на народите на 
самоопределение по отношение на На-
горни Карабах под егидата на Минската 
група на ОССЕ и на Съвета за сигурност на 
ООН, а също така и на местните власти в 
Нагорно-Карабахската и в Азербайджан-
ската република:

- Публично деклариране от страна на 
Азербайджан на гарантиран от между-
народната общност отказ от планове за 
използване на сила за решаване на Ка-
рабахския конфликт (гаранти: Съветът 
за сигурност на ООН, Минската група на 
ОССЕ, Европейският съюз, НАТО, Органи-
зацията на договора за колективна безо-
пасност, САЩ, Русия, Франция).

- Признаване от страна на Минската гру-
па на ОССЕ, от Съвета за сигурност на ООН, 
а също така от страна на Азербайджан 
и на Армения на Нагорно-Карабахската 
република за упълномощен партньор в 
организирането на допълнителен рефе-
рендум сред жителите на НКР, а също 
така на карабахските бежанци, живеещи 
извън Нагорни Карабах.

- Обявяване на мораториум върху пропа-
гандирането на война и насилие с монито-
ринг от страна на Минската група на ОССЕ 
на средствата за масова информация на 
Азербайджан, Армения и Нагорно-Кара-
бахската република.

- Съгласувано с всички страни в конфли-
кта и с международната общност (Минска-
та група на ОССЕ и Съвета за сигурност на 
ООН) въвеждане в зоната на провеждане 
на допълнителния референдум на наблю-
датели за контрол на осигуряването на ре-
жим на стабилност, спазване на правовия 
ред от полицията и въоръжените сили на 
НКР (в границите на Нагорни Карабах), а 
също така от полицията и въоръжените 
сили на Азербайджанската република (на 
териториите, където живеят азербайджан-
ски бежанци от Нагорни Карабах извън не-
говите граници).

- Провеждане на допълнителен рефе-
рендум под егидата на ООН и на Минската 
група на ОССЕ сред арменското и азербай-
джанското население на Нагорни Карабах 
на местата на настоящото им пребиваване 
с предоставяне на участниците на широк 
избор на алтернативни решения за статута 
на Нагорни Карабах – независимост, обе-
динение с Армения или с Азербайджан.

- Включване на Нагорни Карабах в ин-
теграционната програма на Европейския 
съюз „Евросъседство“ в съответствие с 
резултатите от допълнителния референ-
дум.

Втори етап – прилагане на принципа на 
териториална цялост по отношение на зе-
мите, намиращи се под контрола на вой-
ските на Азербайджанската република и 
на Нагорно-Карабахската република:

- Въвеждане на мироопазващи сили под 
егидата на Минската група на ОССЕ и на 
Съвета за сигурност на ООН в зоната за си-
гурност на Нагорно-Карабахската републи-
ка (освен в Лачинския и Келбаджарския 
район), а също така в бившия Шаумянов-
ски район и в част от Мардакертския ра-
йон – в момента под контрола на азербай-
джанските войски.

Хайк Котанджиян (Гайк Саркисович Котанджян) – съветник на министъра на отбраната 
на Армения Серж Саргсян, излага алтернативна „пътна карта“ 

за урегулиране на конфликта в интервю пред regnum.ru. Снимка: armedia.am
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- Осигуряване на съвместен контрол на 
мироопазващите сили, действащи под 
егидата на Минската група на ОССЕ и на 
Съвета за сигурност на ООН, а също така 
на Република Армения, за гарантиране на 
функционирането на Лачинския и Келба-
джарския район в качеството им на ко-
муникационен коридор между Армения и 
Нагорни Карабах, а също така и на зоната 
за сигурност за тяхното съществуване.

- Едновременно извеждане на войски-
те на Нагорно-Карабахската република от 
териториите на Азербайджанската репу-
блика (с изключение на Лачинския и Кел-
баджарския район), влизащи в състава 
на зоната за сигурност на Нагорно-Кара-
бахската република, а също така на азер-
байджанските войски – от територията на 
бившия Шаумяновски район и от частите 
от Мардакертския район.

Вдигане на блокадата от границите и 
комуникациите на Армения от страна на 
Азербайджан.

Трети етап – рехабилитация на въз-
върнатите земи, връщане на бежанците и 
на преместените лица:

- Гарантирано разминиране на възвъ-
рнатите територии.

- Връщане на арменските и азербай-
джанските бежанци, а също така и на 
преместените лица на територията на 
предишното им постоянно местоживеене 
в зоната на Карабахския конфликт.

- Комплексна рехабилитация на бивша-
та зона на Карабахския конфликт под 
егидата на Минската група на ОССЕ и на 
Съвета за сигурност на ООН.

- Понижаване на нивото на милитари-
зация на Азербайджан и Армения чрез 
съгласувана трансформация на системите 
им за отбрана под контрола на между-
народните организации ЕС, ОССЕ, НАТО и 
ОДКБ.

- Икономическо, политическо и отбра-
нително сътрудничество между Азербай-
джан, Армения и Грузия при формирането 
на ефективна архитектура на регионална-
та сигурност в Южен Кавказ (Закавказие-
то – бел. авт.) в контекста на съвмест-
ните евроинтеграционни програми.

- Съвместно развиване и уреждане под 
контрола на Минската група на ОССЕ и 
на Съвета за сигурност на ООН на Келба-
джарския и Лачинския район като сво-
бодни икономически зони. [5]

Проектът на „алтернативна пътна карта“ 
е достатъчно едностранчив и в предос-
татъчна степен в изгода на арменската 
страна, в частност на елитите на само-
обявилата се Нагорно-Карабахска репу-
блика (НКР), но дори и в този си вид той 
предизвиква истинска вакханалия от 
всевъзможни изблици на националисти-
ческо говорене. Обстановката в Армения 
и свързаната с нея политическа рито-
рика силно наподобяват политическите 
„дискурси“ в държавите от Балканския 
съюз през периода между Балканската 
и Междусъюзническата война през 1913 
година.

Няколко дни след представянето на „ал-
тернативната пътна карта“, на пресконфе-
ренция в Ереван проектът е разбит на пух 
и прах от „представители на гражданско-
то общество“ в Армения. Върху проекта 
се нахвърля организацията „В защита на 
освободените територии“ в лицето на по-
литическия си секретар Армен Агаян. От 
неговите уста обществеността чува след-
ното:

„В различни времена от устата на 
различни хора, нямащи отношение към 
урегулирането на Нагорно-Карабахския 
конфликт, са прозвучавали различни 
мнения относно плана за решаване на 
въпросния проблем. И сега съветникът 
на министъра на отбраната на Арме-
ния, генерал-майор Хайк Котанджиян, 
представи пред съда на общественост-
та „Пътна карта на карабахското уре-
гулиране“, по-точно нейните позорни и 
нелогични подробности.

Независимо от антиарменското съ-
държание на документа и от факта, 
че Хайк Котанджиян не би представил 
„Пътната карта“ без съответната 
позиция на министъра на отбраната и 
на президента, политическите сили в 
страната по никакъв начин не реагира-
ха на представената в прав текст сама 
по себе си програма за национално пре-
дателство“, заявява Армен Агаян, ко-

ментирайки интервюто на Хайк Котан-
джиян за ИА „Регнум“ от 22 ноември 
2005 година. [6]

По думите на Агаян „според интервюто 
подготвяното споразумение, с което 
Хайк Котанджиян е съгласен като цяло 
и предлага само някои поправки, а също 
така са съгласни и министърът на от-
браната и президентът, се предлага 
да се признае териториалната цялост 
на Азербайджан, като в това понятие 
се включват всички освободени райони, 
включително Келбаджарският и Ла-
чинският район, за които се предполага 
статут на свободна икономическа зона 
и на международно гарантиран кому-
никационен коридор. Планът включва 
и други опасни точки, в частност връ-
щане и освобождаване на територии 
на турския елемент или въвеждане на 
така наричащите се „мироопазващи 
сили“.

Това интервю (интервюто на Хайк 
Котанджиян – бел. авт.) е поредна-
та стъпка в посока на осъществяване 
на поръчението на Минската група на 
ОССЕ за промиване на мозъците. Пре-
следваната цел е вътрешнопропаганд-
на, а именно да се измами народът и да 
се прехвърли отговорността за тази 
срамна програма на чужд гръб. Това е 
логично продължение на антиарменска-
та дейност на лице, което в момента 
оглавява Министерството на отбрана-
та и се стреми към върха на властта“, 
заявява с апломб политическият секре-
тар на организацията „В защита на 
освободените територии“.

„Истинският автор на плана се е 
опитал да избегне неприемливите 
формулировки. Например използва се 
формулировката „признаване на тери-
ториалната цялост на НКР“, реалният 
смисъл на което е връщане на терито-
риите, които не бяха включени в рефе-
рендума за независимостта на НКР, в 
това число Лачин и Келбаджар. За това 
не се говори направо, но се отбелязва, 
че тези райони със съвместни усилия 
трябва да бъдат превърнати в комуни-
кационен коридор и [свободна] икономи-
ческа зона“, заявява Агаян.
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Според него авторите на плана „няма 
да успеят да излъжат, че тези стъпки 
представляват дипломатическа игра“.

„Уверяваме Ви, че всички опити да из-
лъжат, изплашат или да тероризират 
арменския човек няма да се увенчаят с 
успех. Арменецът няма намерение да 
се отрича от родните си земи, от без-
опасността и от достойнството си и 
е готов да нанесе достоен контраудар 
както по външния, така и по вътрешния 
враг“, отбелязва Агаян. [6]

На въпрос на кореспондента на ИА 
„Регнум“ може ли организацията, 
към която принадлежи, да предложи 
свой план за урегулиране на конфли-
кта Армен Агаян отговаря, че техният 
план предвижда на първо място: „при-
добиване на освободените територии, 
започвайки от Горадиз, пограничните 
райони на Агдам и по-нататък  в дълбо-
чина. (...) Цялата тази територия може 
да се сравни с Араратската долина на 
Армения и трябва да бъде заселена по 
съответен начин. Няма никакви причи-
ни да се връщат територии или да се 
придава на този въпрос международна 
окраска. Ако този вариант не харесва на 
Азербайджан, нека започнат желаната 
от тях война. Това ще ни даде шанс да 
освободим и Нахичеван, и други терито-
рии“, заявява Армен Агаян. [6]

Тук няма да се спираме нито на изклю-
чително изгодния за арменската страна 
характер на „алтернативната пътна кар-
та“, нито на изключително безотговорния 
характер на призивите на организацията 
„В защита на освободените територии“. 
По-важното е да се отчете, от една стра-
на, че официалните арменски власти 
демонстрират готовност да се пазарят 
ожесточено и без да се колебаят да из-
лизат от рамката на „общите принципи“, 
когато сметнат за необходимо; а от друга 
страна, трябва да се отчита и психологи-
ческият фон, на който се налага да рабо-
тят управляващите арменски политици. 
Той представлява адска смес от краен 
национализъм и иредентизъм – огън, 
който е подсилван със „сухи съчки“ и от 
абсолютно безскрупулното поведение на 
опозиционните формации, били те парла-

ментарни или извънпарламентарни, пар-
тийни или „широкообществени“.

Не звучат по-различно изказванията и 
оценките и на политиците от „системната“ 
опозиция в Армения. Така например на 
7 декември 2005 година председателят 
на Демократическата партия на Армения 
и бивш съветник на президента на стра-
ната по външнополитическите въпроси 
Арам Г. Саркисян коментира пак пред ИА 
„Регнум“ интервюто на Хайк Котанджиян 
от 22 ноември 2005 година.

Неговото изказване не звучи никак ми-
ролюбиво, но в края на интервюто си той 
казва и някои неща, които позволяват 
ясно да очертаем начина на мислене на 
преобладаващата част от членовете на 
политическите елити в Армения.

Зададен му е въпрос, в който се пита:
„Можете ли да предположите неочак-

ваното признаване на Нагорни Карабах 
от Азербайджан в замяна на всички ра-
йони, които образуват така наречения 
„пояс на сигурността“ около НКР? Вие 
бихте ли подкрепили такъв вариант?“.

На това Арам Г. Саркисян отговаря:
„На първо място по този въпрос, а 

също така по идеите на Хайк Котан-
джиян си струва да се проведе кръгла 
маса. Разбира се, международно при-
знатият статут на Нагорни Карабах – 
това е най-първото условие, което има 
право да постави победилият народ. Аз 
смятам арменците от Нагорни Карабах 
за победил народ, затова, ако междуна-
родната общност признае независимия 
статут на Нагорно-Карабахската репу-
блика, то останалите въпроси могат да 
се решават зад масата на преговорите, 
естествено с участието на [Нагорни] 
Карабах. Без [Нагорни] Карабах въобще 
не може да става дума за нищо.

Армения е въвлечена в процеса на пре-
говорите само заради това, да говори 
от името на Нагорни Карабах. Но тя 
самата трябва на първо място да при-
знае Нагорни Карабах. При това призна-
ването трябва да бъде в такава форма: 
ние признаваме от правна гледна точка 
абсолютно безукорната независимост 
на Нагорни Карабах от Азербайджан, а 
по-нататък поставяме едно условие – 

признаване на статута. Сега те ни каз-
ват: за да започнем изобщо да говорим с 
Вас, върнете ни земите. А защо да сме 
длъжни да говорим с тях в този случай? 
Тогава ние ще извадим своя съвършено 
ясен тезис: когато признаете статута 
на Нагорни Карабах, тогава и ще гово-
рим.

Пакетното решение трябва да бъде 
подписано заедно с графика за изпълне-
ние на условията по този договор. Ето 
тогава аз ще констатирам сериозен 
преговорен процес, сериозни догово-
рености и така нататък. Но това го 
няма. Властта се опитва да прехвър-
ли проблема от своята болна глава, но 
ние сме длъжни да възпрепятстваме 
това“. [7]

Накрая бившият президентски съветник 
казва следните знаменателни думи:

„Преговорният процес трябва да върви 
в едно русло – подписване на пакета за 
урегулирането и на съпътстващия гра-
фик на мероприятията. Другите вари-
анти ще бъдат или противозаконни, или 
насочени срещу страната и интересите 
на народа.

Аз съм абсолютно убеден, че Карабах-
ският въпрос е единственият, който 
може да повдигне протестна вълна, 
която да помете който и да е политик, 
така, както помете предишните управ-
ници. Освен това поемам отговорност-
та и направо заявявам, че ще оглавя 
това движение сам или с моите друга-
ри, и това не е просто заплаха“. [7]

Огромният шум, който се вдига в Ар-
мения и в Нагорни Карабах по повод на 
„алтернативната пътна карта“ на Хайк 
Котанджиян, принуждава последния да 
дава допълнителни обяснения, и дори да 
се оправдава. На първо място той обяс-
нява, че неговата публикация не е била 
контролирано изтичане на информация, 
поръчано от управляващите в Армения. 
Обяснението му за направените изя-
вления в интервюто от 22 ноември 2005 
година е, че Котанджиян е искал да 
предизвика научни дебати по въпроса. 
На 8 декември 2005 година той заявява, 
че целта му е била:
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„Разгръщане на конструктивна про-
фесионална полемика около неотдавна 
публикуваните заключения на Между-
народната кризисна група (ICG) по „Път-
ната карта на Карабахското урегулира-
не“.

Съобщаване от страна на регионален 
експерт пред намиращите се в кон-
фликт народи на неговото виждане за 
истината за границите, в които могат 
да се съчетаят интересите на проти-
востоящите страни, което се предос-
тавя както на специалистите, така и 
на арменската и на азербайджанската 
общественост, и очертаване на реал-
ностите за мирното преодоляване на 
конфронтацията в техните взаимоот-
ношения“. [9]

Вижданията на Котанджиян са разби-
раемо критикувани в Азербайджан, но са 
подложени на остри нападки и в Арме-
ния. На автора му се налага наистина да 
се оправдава. Той заявява:

„Разбира се, моят очерк не предста-
влява документ. Това е авторска раз-
работка, която, бидейки академичен 
труд, не съдържа принудителни поли-
тически и правни императиви за ней-
ното стриктно и всеобхватно изпълне-
ние. Публикуването и професионалното 
обсъждане на моето аналитично есе 
могат да послужат за нарастване и 
постигане на по-голяма гъвкавост на 
интелектуалните ресурси на меж-
дународната експертна общност за 
оказване на консултантско влияние за 
придвижването на консултативния и 
преговорния процес в интерес на стра-
ните в Карабахския конфликт. Именно 
от тази гледна точка аз приветствам 
публикуването на аналитични отзиви 
от Армения и Нагорни Карабах на опита 
за критично осмисляне на предложения 
очерк за „Пътната карта“. Би било по-
лезно също така и участието на азер-
байджанските специалисти в тази дис-
кусия“. [9]

Дали горните обяснения са разсеяли 
съмненията, че е имало контролирано 
изтичане на информация, за да се тесту-
ват нагласите на арменското обществено 
мнение (а защо не и на азербайджанско-

то), е повече от съмнително. Изложените 
дълги и витиевати съждения на Хайк 
Котанджиян по-скоро задълбочават тези 
подозрения. Сякаш затова в края на но-
вото си изявление Котанджиян се застра-
хова не само пред крайните национали-
сти, но и пред преобладаващата част от 
арменското общество. Той на бърза ръка 
дописва в „алтернативната си „пътна кар-
та“ възможния сценарий за обединение 
на Армения и самообявилата се Нагор-
но-Карабахска република:

„Да, в случай, че Азербайджан се от-
каже от продуктивните консултации 
под егидата на Минската група на ОССЕ 
и не започне преговори с Нагорно-Кара-
бахската република и с Република Ар-
мения по мирното разрешаване на Ка-
рабахския конфликт, тогава НКР като 
законно създадена държава може да 
започне преговори с Република Армения 
за провеждане на референдум за създа-
ване на обща държава“. [9]

Ако се върнем към началото на месец 
юли 2005 година, ще видим, че тогава 
високопоставени служители от Външното 
министерство на Армения съобщават на 
арменската служба на Радио „Свободна 
Европа“/Радио „Свобода“, че Армения и 
Азербайджан са постигнали споразуме-
ние за ключовите моменти в едно фор-
мално мирно споразумение, което да сло-
жи край на Карабахския конфликт, както 
и че това споразумение може да бъде 
подписано до края на годината.

Впоследствие двамата външни мини-
стри и двамата президенти се срещат 
в края на август 2005 година в Казан, в 
кулоарите на срещата на високо равнище 
на ОНД, но не успяват да съобщят за ня-
какъв решителен напредък в уреждането 
на конфликта.

След това, на 4 декември 2005 година 
Осканян заявява пред Радио „Свободна 
Европа“/Радио „Свобода“, че той и Елмар 
Мамедъяров не са успели да се спора-
зумеят за датата на следващата среща 
между двамата президенти по време на 
годишната среща на външните министри 
на държавите от ОССЕ в Любляна. Едно-

временно с това Осканян многозначи-
телно намеква, че подготвяната среща 
на държавните глави може да се окаже 
повратен момент в търсенето на споразу-
мение за уреждане на конфликта.

Но независимо от този неуспех започва 
подготовка във важно направление на 
мирното урегулиране. Подготвя се по-
сещение на високопоставена група по 
планиране от ОССЕ, която да посети кон-
фликтната зона в Нагорни Карабах, за да 
изясни изискванията и препоръките за 
разполагане на международни мироопаз-
ващи сили там в случай на изтегляне на 
арменските въоръжени сили от азербай-
джанските територии, граничещи с не-
признатата от никого Нагорно-Карабахска 
република, които в момента са окупирани 
от арменците.

На 19 януари 2006 година в интервю за 
Azerbaijan Press Agency (APA), публику-
вано на следващия ден и от други азер-
байджански електронни медии, като day.
az, членът на президентската админи-
страция, завеждащ Отдела за връзки с 
чужбина, – Новруз Маммадов (на руски 
– Новруз Мамедов), заявява, че главните 
приоритети на Баку са да убеди Армения 
да се съгласи на уреждане на конфликта, 
при което да се запази териториалната 
цялост на Азербайджан и да се изтеглят 
арменските въоръжени сили от окупира-
ните азербайджански територии.

В интервюто Маммадов отклонява като 
„маловажен“ въпроса за включването на 
представители на самообявилата се На-
горно-Карабахска република в мирния 
процес, за който се застъпва Междуна-
родната кризисна група (ICG). Той казва, 
че мироопазващите сили трябва да бъдат 
разположени по цялата дължина на гра-
ницата между Армения и Азербайджан и 
между „населените с арменци и населе-
ните с азербайджанци села“.

Също така той заявява, че е преждевре-
менно да се разисква възможността за 
провеждане на референдум, който по не-
гова оценка би могъл да бъде проведен 
едва след 15 – 20 години. [14]



Бюлетин на Л П Ч К Р  при В У С И
22

BLACKSEA CASPIA ЧЕРНОМОРИЕ - КАСПИЯ

А Н А Л И З И

Междувременно продължават контакти- 
те между министрите на външните ра-
боти на Азербайджан и Армения и съ-
председателите на Минската група на 
ОССЕ. На 20 януари 2006 година сутринта 
началникът на Управлението по печата и 
информационната политика на МВнР на 
Азербайджан Таир Тагизаде съобщава за 
водещите се в Лондон преговори, като се 
позовава на министъра на външните ра-
боти Елмар Мамедъяров: „Преговорите се 
водят в наситена и интензивна атмосфе-
ра“. [13]

Азербайджанските медии подчерта-
ват, че на срещата се очаква участието 
на съпредседателите на Минската гру-
па на ОССЕ Юрий Мерзляков (Русия), 
Стивън Ман (САЩ) и Бернар Фасие 
(Франция), както и на личния пред-
ставител на председателя на ОССЕ Ан-
джей Каспшик. Всички знаят, че целта 
на срещата е приемането на основните 
принципи, предложени от съпредсе-
дателите на Минската група на ОССЕ, 
за урегулиране на конфликта в Нагор-
ни Карабах и постигането на догово-
реност за следващата среща на прези-
дентите на Азербайджан и Армения.

Всъщност към този момент съпред-
седателите на Минската група на 
ОССЕ вече са се срещнали поотделно 
с министрите на външните работи на 
Азербайджан и Армения – Елмар Ма-

медъяров и Вардан Осканян. Късно 
вечерта на 18 януари 2006 година се 
провежда съвместна среща на посре-
дниците с двамата министри на външ-
ните работи.

Също така на 18 януари 2006 година 
Вардан Осканян се среща с министъра 
по европейските въпроси на Обединеното 
кралство Дъглас Алекзандър. На следва-
щия ден Вардан Осканян и Елмар Маме-
дъяров се срещат още веднъж в присъст-
вието на съпредседателите на Минската 
група на ОССЕ. [12]

Разговорите в Лондон са коментирани 
още на първия ден от посланик Влади-
мир Казимиров – бивш съпредседател 
на Минската група на ОССЕ и пълномо-
щен представител на президента на Русия 
за Нагорни Карабах през периода 1992 
– 1996 година. По думите му „полити-
ческият календар на Азербайджан и 
Армения не причинява през тази година 
смущения на воденето на преговорите 
и на взаимните отстъпки, без които 
страните не могат да стигнат до спо-
разумение“. Той заявява:

„Сега има повече възможности за 
напредък, отколкото преди или през 
2007 – 2008 година“. Едновременно с 

това дипломатът отбелязва, че главното 
препятствие си остава неотстъпчивост-
та на страните, и особено издигането на 
„максималистки и явно непостижими 
искания“. Във връзка с това Казими-

ров препоръчва да няма самозалъгване 
с илюзиите за дипломатически пробив 
в преговорите: „Ако ръководствата на 
страните не проявят реализъм, ще про-
паднат шансовете и през 2006 година“, 
казва той.

„Скоро зад гърба ни ще остане първи-
ят месец на годината, а едва днес ми-
нистрите се срещат в Лондон. Между 
редовете дори се поставят условия за 
срещата между президентите, необ-
ходима е един вид нейната резултатив-
ност. А кой, ако не те самите, трябва 
да осигурят това? През 2005 година те 
проведоха само две срещи, а сега тряб-
ват и пет, и седем. Нека да бъде поня-
кога и без афиширане, даже негласно. 
Ако разрешаването на конфликта е за 
тях приоритетна задача, ако наистина 
желаят да го разрешат, а не да плуват 
по течението на своите интереси. Ще 
им простят и пет безплодни срещи, ако 
шестата даде резултат“, подчертава 
Владимир Казимиров.

На въпрос за конкретизиране на ва-
риантите за разрешаване на конфликта 
Казимиров отговаря, че „конкретен вари-
ант“ все още няма и добавя:

„Няма и доброволни стъпки един към 
друг. Малко са и принудителните“. Ед-
новременно с това той заявява, че даже 
и да е знаел подробности, той не би имал 
право да ги разгласява.

„Но проблемите са общоизвестни. Ва-
риантите за тяхното решаване не са 
толкова много, те отдавна са прес-
метнати, панорамата не се вижда от 
обществото, но е позната „опипом“. За 
да не смущават хората с подробности, 
със съвсем мъничък  напредък, власти-
те оставят обществото в мъглата 
на гадаенето, като при това отиват и 
по-нататък – избягват и същите тези 
малки успехи“, добавя руският дипломат. 
[11]

На 22 януари 2006 година делегацията 
на ОССЕ пристига в Степанакерт и дава 
ход на мисията си. [17]

Министрите на външните работи на Азербайджан и Армения – Елмар Мамедъяров 
и Вардан Осканян, участват в подготовката на Мадридските принципи. 

Късно вечерта на 18 януари 2006 година в Лондон се провежда съвместна среща 
на посредниците с двамата министри на външните работи. Снимка: Новости Армении
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На 23 януари 2006 година замест-
ник-министърът на външните работи 
Араз Азимов – специален представител 
на президента Илхам Алиев на прегово-
рите за Нагорни Карабах, заявява пред 
журналисти, цитиран от day.az, че при-
казките за референдум не са нищо повече 
от „слухове“. Той казва:

„Въпросът за провеждането на ре-
ферендум също е от сферата на слухо-
вете. Такива нюанси могат да станат 
предмет на преговори след обсъжда-
нето на въпроса за статута. Само че 
азербайджанската държава и всички 
държавни служители, взимащи учас-
тие в преговорите, действат в съот-
ветствие с Конституцията на репу-
бликата. Във всеки случай резултатите 
няма да противоречат на законодател-
ството на Азербайджан“.

Освен това Араз Азимов заявява, че в 
преговорите няма положения, които да 
удовлетворяват и двете страни: „И двете 
страни разбират, че времето за разре-
шаване на конфликта вече е дошло, но 
не се забелязват никакви придвижвания 
напред“. [16]

Специалният представител на президен-
та на Азербайджан на преговорите за На-
горни Карабах коментира и пристигането 
на делегацията на група по планиране 
на високо равнище на ОССЕ. Според него 
посещението й е прието нормално в Баку: 
„Те пристигнаха за изучаване на ситуа-
цията в Карабах“.

Също така Араз Азимов съобщава, че 
президентите на Азербайджан и Армения 
– Илхам Алиев и Роберт Кочарян, ще се 
срещнат в най-близко време в Париж, за 
да продължат преговорите по урегули-
рането на конфликта в Нагорни Карабах. 
По това време медиите вече са разпрос-
транили новината, че вероятната дата на 
срещата в Париж ще бъде 10 февруари 
2006 година. [15]

Разбира се, във въздуха се носи и 
безпокойството, че дори и двамата пре-
зиденти да успеят да приключат рабо-
тата върху набора от „основни принци-
пи“, който да послужи като чернова на 
по-подробен мирен план, все още няма 
гаранции, че някоя от страните няма да 
се отметне в някакъв бъдещ момент. 
Привежда се примерът с така наречените 

„Парижки принципи“, за които се смята, 
че е било постигнато споразумение през 
пролетта на 2001 година, че са оформени 
по време на последвалите разговори във 
Флорида през април 2001 година и в хода 
на последвалите срещи между Роберт 
Кочарян и Хейдар Алиев (на руски много 
популярен като Гейдар Алиев).

Американският дипломат Рудолф Пери-
на (Rudolf Perina), който е бил съпредсе-
дател на Минската група на ОССЕ по вре-
мето, когато са се водили тези разговори, 
по-късно твърди, че през 2002 година 
двете страни са били „невероятно близо“ 
до сключване на мирно споразумение. 
Планираната за месец юни 2002 година 
среща между Роберт Кочарян и Хейдар 
Алиев е отменена в последната минута. 
[17]

Началото на преговорите, довели до 
формулирането на Парижките принципи 

или на Принципите от Кий Уест, е заложе-
но със започналите двустранни преговори 
между Роберт Кочарян и Хейдар Алиев. 
Сам по себе си този цикъл от двустран-
ни срещи не е прецедент в арменско- 
азербайджанските отношения. Преди тях 
са провеждани срещи между тогавашния 
президент на Армения Левон Тер-Петро-
сян и президентите на Азербайджан Аяз 
Муталибов, Абулфаз Елчибей и Хейдар 
Алиев.

Вследствие на многобройните срещи 
между Роберт Кочарян и Хейдар Алиев, 
включително и тези във Флорида, се оф-
ормя неофициален документ, известен 
като „Документът от Кий Уест“ или „Прин-
ципите от Кий Уест“. Лансира се тезата, че 
документът е отклонен от Азербайджан, 

но това е трудно доказуемо, защото и 
двете страни вероятно са имали големи 
вътрешни проблеми с общественото си 
мнение.

За разлика от много предишни мирни 
предложения „Документът от Кий Уест“ 
никога не е бил публикуван. За него се 
знае, че е бил съставен на базата на 
философията на размяна на територии. 
Твърди се, че се е предвиждало Нагорни 
Карабах заедно с Лачинския коридор да 
се присъедини към Армения, а Азербай-
джан да получи компенсация чрез сухо-
пътен „суверенен коридор“ към Нахиче-
ван през Мегри. [50]

Не е трудно да си представим как-
ви обстоятелства са възпрепятствали 
най-вероятно и двете страни да сключат 
мирно споразумение, основаващо се на 
философията на размяна на територии. 
Обстановката на национален максимали-

зъм, яростен национализъм и иреденти-
зъм, особено в Армения, би могла да спре 
каквото и да е споразумение от този род.

Така се стига до кулминацията на Праж-
кия процес – срещата между Илхам 
Алиев и Роберт Кочарян в замъка Рам- 
буйе, недалеч от Париж, на 10 февруари 
2006 година.

В Баку са сякаш по словоохотливи по 
повод на тази среща. В навечерието й за-
местник-министърът на външните работи 
на Азербайджан Араз Азимов заявява:

„Това ще бъде вече шестата среща на 
президентите (Илхам Алиев и Роберт 
Кочарян – бел. авт.). В рамките на под-
готвителния, така наречен „Пражки 
процес“ бяха проведени около 15 срещи 

Кулминацията на Пражкия процес е срещата между Илхам Алиев и Роберт Кочарян 
в замъка Рамбуйе, недалеч от Париж, на 10 февруари 2006 година. 

Снимка: igadi.com
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на ниво министри на външните рабо-
ти. По този начин това е сама по себе 
си най-важната среща“. Едновременно 
с това Араз Азимов подчертава, че „под-
писване на документ за резултатите от 
срещата между президентите на Азер-
байджан и Армения не се очаква“. [18]

Преговорите за урегулирането на кон-
фликта в Нагорни Карабах, състояли се на 
10 – 11 февруари 2006 година в Париж и 
в Рамбуйе, се провеждат по инициатива 
на президента на Франция Жак Ширак. 
Това е шестата поред среща на прези-
дента на Азербайджан Илхам Алиев, след 
като той застава на поста си през есента 
на 2003 година.

В Елисейския дворец Жак Ширак про-
вежда 45-минутни отделни срещи при 
затворени врата първо с Роберт Кочарян и 
след това с Илхам Алиев, след което пре-
зидентите на Азербайджан и Армения се 
отправят за двореца Рамбуйе. Общо взе-
то, преговорите между двамата прези-
денти продължават четири часа. Първата 
им среща се провежда в присъствието на 
съпредседателите на Минската група на 
ОССЕ и на външните министри на двете 
държави, последвана от среща на четири 
очи.

Сабина Фрейзър (Sabina Fraizer) – пред-
ставител на Международната кризисна 
група (ICG) за Южен Кавказ (Закавказие-
то), която отдава много голямо значение 
на тези преговори, заявява пред журна-
листите:

„Смятам, че Парижката среща е от 
съдбоносно значение. Това е първият 
път, когато президентите се срещат 
на четири очи, за да разговарят само 
за Нагорни Карабах. Разбира се, през 
последната година те се срещнаха два 
пъти, но това беше в рамките на други 
международни срещи. И бих казала, че 
това е първата среща от такъв вид, 
може би за изминалите пет години 
след Кий Уест. Мисля, че от тази гледна 
точка всеки трябва да бъде много реа-
листичен и да разбере, че това е пър-
вата среща от този вид и можем да се 
надяваме, че някакъв малък документ 
може да излезе от нея за най-важното 
– за някакъв вид политически ангажи-
мент от двамата президенти“. [19]

Разговорите са водени при затворени 
врата. Представители на медиите не са 
поканени в Рамбуйе и никакво изявление 
не е направено от страните след прегово-
рите. Според агенция Reuters говорителят 
на президента Ширак – Жером Боннафонт 
(Jérôme Bonnafont), е казал, че Ширак е 
пожелал на двамата си гости късмет в 
следващата фаза на разговорите, за кои-
то той се надявал да отворят нови въз-
можности за мира.

„В сегашната ситуация има шанс да 
се положи основата на урегулиране-
то“, е цитирал Боннафонт президента 
Ширак, който е заявил това на Кочарян и 
на Алиев. „Той (Ширак) увери и двамата 
президенти в желанието на междуна-
родната общност да подкрепи усилията 
за мир и за прилагането на едно спо-
разумение“, добавя Боннафонт. Други 
подробности обаче не са съобщени на 
пресата. [19]

Журналистите веднага започват  да си 
спомнят как пет години по-рано, през 
месец март 2001 година, въпреки оп-
ределено оптимистичните изявления на 
посредниците президентите на Армения 
и Азербайджан – Роберт Кочарян и Хей-
дар Алиев, отново в Париж и отново с 
посредничеството на Ширак не успяват 
да намерят „ключа“ за урегулирането в 
Нагорни Карабах. По онова време тога-
вашният американски съпредседател 
на Минската група на ОССЕ Кари Кавана 
(Carey Cavanagh) настоява, че страните са 
били изключително близо до постигане на 
споразумение. Въпреки това парижките 
преговори, които продължават в Кий Уест 
във Флорида, стигат до задънена ули-
ца. Хейдар Алиев заявява публично, че 
„съпредседателите на Минската група 
настояват за независим статут на 
Нагорни Карабах“, но „не може да има 
втора независима арменска държава в 
съседство на Азербайджан“. [19]

Държавният департамент на САЩ също 
отдава огромно значение на парижката 
среща на двамата президенти. Според 
BBC високопоставен служител на Дър-
жавния департамент е казал, че раз-
говорите в Рамбуйе са „най-важната 
среща през последните пет години, що 
се отнася до този конфликт“. Преди да 

замине за Париж, Илхам Алиев е провел 
телефонен разговор с държавния секре-
тар на САЩ Кондолиза Райс.

Тези факти веднага възбуждат споме-
ните на журналисти и анализатори, които 
се надпреварват да припомнят събития-
та, станали пет години преди срещите на 
Алиев и Кочарян в Париж и в Рамбуйе. 
Тогава, през 2001 година, след разго-
ворите в Кий Уест, президентът на САЩ 
Джордж Уокър Буш приема Роберт Ко-
чарян и Илхам Алиев в Белия дом. Но и 
интервенцията на президента Буш не ус-
пява да послужи като достатъчен тласък 
за постигане на споразумение, може би 
и поради здравословното състояние на 
азербайджанския президент, което по 
това време вече е сериозно влошено.

В Ереван настроенията по отношение на 
срещата са, меко казано, скептични. Пи-
сателят и публицист Зори Балаян (роден в 
Степанакерт през 1935 година) заявява:

„Това е просто поредната среща. В 
миналото Роберт Кочарян щеше да 
се срещне с Гейдар Алиев, сега ще се 
срещне с Алиев-младши. За мен това е 
рутинно. Въпросът трябва да бъде по-
ставен различно. Създава се впечатле-
ние, че всичко започва от „табула раза“. 
Като че миналото не съществува, не 
е имало Сумгаит, Баку, Шуши (армен-
ските националисти наричат така 
старинната столица на Карабахското 
ханство – Шуша, – бел. авт.), като че 
всичко е забравено. За какво урегулиране 
ще си говорим, когато будапещенският 
убиец е направен герой [лейтенант Гур-
ген Маргарян, командирован в Будапеща 
за участие в курс по английски език по 
линия на програмата на НАТО „Парт-
ньорство за мир“, е убит, докато спи, 
от азербайджански офицер – участник 
в същия курс], арменските хакари се 
разрушават на територията на днешен 
Азербайджан“. [19]

В навечерието на разговорите в Париж 
споменатата вече във връзка с острата й 
критика на „алтернативния проект за път-
на карта“ за уреждането на конфликта в 
Нагорни Карабах през декември 2005 го-
дина арменска обществена организация 
„В защита на освободените територии“ с 
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политически секретар Армен Агаян също 
налива масло в огъня:

„В нарушение на правата на арменския 
народ и против волята му Роберт Коча-
рян и неговият управляващ екип пуснаха 
за продажба освободените територии 
на Арцах и сигурността на източните 
граници на Армения“.

В изявлението на тази организация на 
ветерани от арменско-азербайджанската 
война се поддържа също така и тезата, че 
фактът на срещата в Париж на президен-
тите на Армения и Азербайджан свиде-
телства, че официалните власти в Ереван 
и Баку вече са дали своето предварител-
но съгласие за добре известни и наско-
ро ревностно пропагандирани принципи: 
незабавно предаване на освободените 
територии (арменските националисти 
наричат окупираните райони на Азер-
байджан, граничещи с Нагорни Карабах, 
„освободени области“ – бел. авт.) на 
Азербайджан, въвеждане на чужд вое-
нен контингент, връщане на азербайджа-
нците в Арцах (включително в освободе-
ните територии), както и провеждане след 
години на референдум на територията на 
бившата НКАО (автономната област На-
горни Карабах), при условие, че в него 
ще участват и принудително преселените 
азербайджанци.

Анонимен служител на арменско-
то Външно министерство заявява пред 
Deutsche Presse Agentur (DPA) в интервю 
от Ереван: „Има място за надежда, че 
ще успеем да преодолеем една или две 
от главните пречки“.

Според DPA анонимният служител е ка-
зал, че двата съдбоносни въпроса, които 
трябва да се разгледат в Рамбуйе, са: 
Първо. Изтеглянето на арменските вой-
ски, за което настоява Азербайджан. 
Арменският държавен служител е казал, 
че Ереван е готов да обмисли изтегляне-
то на силите си, които в момента заемат 
принадлежащите на Азербайджан тери-
тории, разположени около Нагорни Кара-
бах. Второ. Правото на самоопределение 
на народа на Нагорни Карабах. Жители-
те на Нагорни Карабах трябва да решат 
собственото си бъдеще. Тук анонимният 
арменски служител е посочил, че според 

него Армения иска референдум, но Азер-
байджан възразява. [19]

На свой ред BBC цитира неназован ди-
пломатически доклад, че в Рамбуйе Али-
ев и Кочарян са разисквали статута на На-
горни Карабах, който е най-оспорваният 
въпрос във всички преговори. Но Сабина 
Фрейзър от Международната кризисна 
група (ICG) заявява пред журналисти:

„Бих казала, че надеждата е среща-
та в Париж да завърши с много кратък  
документ, нещо като набор от принци-
пи, който ще изложи как преговорите 
ще продължат нататък. Така че ние 
не можем да очакваме, че в Париж ще 
има всеобхватно мирно урегулиране, но 
мисля, че можем да кажем, че най-го-
лямата надежда е, че ще има нещо 
като „пътна карта“. Дори ако имаме 
какъвто и да е документ, това ще е от 
голямо значение, защото това ще бъде 
първият път, когато такъв документ 
е създаден със съгласието на прези-
дентите [на Азербайджан и Армения]. 
Но нека не преувеличаваме, няма да има 
окончателно мирно споразумение“.

Сабина Фрейзър коментира и ролята на 
Русия в урегулирането на конфликта:

„Аз твърдо вярвам, че руското пра-
вителство е привързано към мирното 
разрешаване на Нагорно-Карабахския 
конфликт. По-специално съпредседа-
телите на Минската група на ОССЕ ра-
ботят отлично и може би руският и 
американския съпредседател никога не 
са се сработвали толкова добре, както 
сега. Така че, аз мисля, че Русия има ин-
терес от разрешаването на конфликта, 
и мисля, че те разбират, че биха имали 
по-големи икономически възможности 
в региона, ако се намери решение. Може 
и да има сили в Русия, които да не са 
толкова заинтересувани от разреша-
ването на конфликта, но аз мисля, че 
позицията на руското правителство е 
ясна като цяло.

Що се отнася до властите в Нагорни 
Карабах (имат се предвид ръководите-
лите на самообявилата се НКР – бел. 
авт.), аз наистина разбирам, че те са 
фрустрирани от възникналата ситуа-
ция, както и от факта, че те не участ-
ват пряко в разговорите. Но независимо 

от това моето разбиране е, че съпред-
седателите на Минската група ги дър-
жат осведомени за ставащото.

В нашите доклади ние препоръчваме 
включването на властите в Нагорни 
Карабах в преговорния процес по-ско-
ро във времето, отколкото това да се 
отлага, но разбираме, че каквото и да 
е прилагане на практика на решението 
[за урегулиране на конфликта] ще бъде 
невъзможно без участието на Степа-
накерт“. [19]

Зардушт Ализаде – известен азербай-
джански политолог, вярва, че „тази фал-
шива конфиденциалност“ в преговорите 
трябва да бъде преустановена и да се 
вземат мерки за преодоляване на омра-
зата между арменския и азербайджан-
ския народ и да се създаде атмосфера на 
толерантност:

„Докато продължава антиарменската 
пропаганда в Азербайджан, на която ние 
– хора на науката – се противопоста-
вяме, и арменците не се освободят от 
комплекса на възприемане на турците 
като врагове, ще бъде невъзможно да 
се урегулира конфликтът в Карабах“.

Арменските медии цитират и опози-
ционния лидер Елдар Намазов, който не 
открива в ставащото никакъв „дипло-
матически пробив“. Той заявява, че и 
арменският, и азербайджанският прези-
дент страда от недостиг на легитимност и 
затова за тях ще бъде трудно да правят 
открити и болезнени компромиси.

„Ако хората днес не излизат на улици-
те поради социалните проблеми, в слу-
чая на Нагорни Карабах те ще го напра-
вят“, твърди Намазов. [19]

Тук би трябвало да се отвори една ва-
жна скоба: в политиката е много важно 
не само какво се говори, но и кой го 
казва. В случая опозиционният лидер 
Елдар Намазов е човек, който е бил 
ръководител на президентската адми-
нистрация на президента Хейдар Алиев 
от 1993 до 1999 година. През месец ок-
томври 1999 година Елдар Намазов по-
дава оставка заедно със съветника на 
президента Вафа Гулузаде и министъра 
на външните работи Тофик Зулфугаров 
в знак на протест срещу неприемлив от 
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негова гледна точка план за разреша-
ване на конфликта в Нагорни Карабах, 
който предвижда размяна на територии 
между Азербайджан и Армения. Според 
този план, за който стана дума по-ра-
но, Азербайджан е трябвало да признае 
фактическото управление на Армения в 
Нагорни Карабах, а Ереван е трябвало 
да предаде на Азербайджан коридора 
при Мегри, който да позволи физическа 
връзка между Нахичеван и основната 
територия на страната.

Тук би трябвало да се отклоним от 
повествованието за срещата в Рам- 
буйе и анализа на нейната подготов-
ка и резултати и да отделим известно 
внимание на преговорите за размяна 
на територии, които са актуални в За-
кавказието непосредствено в края на 
XX и в самото начало на XXI век. Тези 
преговори показват, че сред политиче-
ските елити на Азербайджан и Армения 
по това време не е имало пълен дефи-
цит на желание за постигане на мирно 
споразумение. Противостоящите страни 
са търсели решения за изход от ситуа-
цията и за разрешаване на конфликта. 
Не са липсвали и идеи, с които по един 
или друг начин да бъдат удовлетворе-
ни в някаква степен и двете страни. Но 
всички тези добри намерения, докол-
кото ги е имало, се срещат с истинска 
стена на противостояние – стената на 
изключителната враждебност между 
двете нации.

Духът на непримиримост (особено от 
арменска страна, макар че, както ще 
видим, има достатъчно примери и от 
азербайджанска), на пълно недоверие 
към отсрещната страна, откровеното 
демонизиране на опонентите (стигащо 
на моменти до расизъм при арменците, 
за които всичко „турско“ и „тюркско“ 
представлява изначално зло) водят до 
създаване на обстановка, при която 
воденето на мирните преговори е из-
ключително рисковано занимание за 
управляващите политически сили. На 
тях практически не им се оставя ни-
какво пространство за маневриране. 
Те са под постоянния надзор на силно 
възбудена и агресивна парламентар-
на опозиция, както и на направо исте-
рична извънпарламентарна опозиция, 

включваща и всякакви „организации 
на гражданското общество“, които бук-
вално надвикват всички останали.

Левон Тер-Петросян  
Снимка: lragir.am

В Армения това усеща по най-болез-
нен начин Левон Тер-Петросян, кой-
то въпреки огромните си заслуги за 
възстановяването на арменската дър-
жавност е буквално удавен от вълната 
на несъгласие с мирната инициатива 
от 1997 година, която си позволя-
ва да одобри публично. Тогава той е 
бламиран от ключовите си минист-
ри, водени от тогавашния министър- 
председател Роберт Кочарян. Те отказ-
ват да одобрят предложения от меж-
дународните посредници през месец 
септември 1997 година мирен план за 
Нагорни Карабах.

Планът, който е одобрен от Левон 
Тер-Петросян и от азербайджанската 
страна, предвижда „фазово“, „поетап-
но“ урегулиране на конфликта, като 
постигането на споразумение за статута 
на Нагорни Карабах, което е главният 
„препъникамък“, се отлага във време-
то. Споразумението за статута трябва да 
съпътства връщането на повечето оку-
пирани от Армения азербайджански те-
ритории около Нагорни Карабах и вди-
гането на азербайджанската и турската 
блокада от границите на Армения.

Левон Тер-Петросян е принуден да по-
даде оставка през 1998 година и на не-
гово място идват един след друг двама 
президенти пряко от Нагорни Карабах, 
– Роберт Кочарян и Серж Саргсян. (Ле-
вон Тер-Петросян е сред лидерите на 
сепаратисткото и иредентистко движе-
ние за присъединяване на Нагорни Ка-

рабах към Армения, но не е от Карабах-
ския клан в арменската политика. Той е 
родом от Алепо в Сирия.) Но и на Коча-
рян и Саргсян не им е лесно в мирните 
преговори. Макар и идващи направо от 
територията, за която е конфликтът, те 
са под постоянното подозрение, че ще 
„продадат арменските национални ин-
тереси“. Примерите за това са твърде 
много и по-горе бяха приведени някол-
ко такива.

В Азербайджан емоциите са сякаш 
по-сдържани, но това не пречи да се 
стига до разриви между политически 
съюзници, какъвто е случаят с колек-
тивната оставка на Елдар Намазов, 
Вафа Гулузаде и Тофик Зулфугаров.

Цялото това огромно напрежение, 
свързано с постоянното очакване, че 
някой ще се огъне пред врага и ще 
„продаде националните интереси“, пра-
ви преговорите нервни, а участниците в 
тях – много резервирани. Отделно, от 
създаването на Минската група на ОССЕ 
до 2006 година разговорите между 
двете страни се държат в пълна кон-
фиденциалност, за да не предизвикват 
ежедневни спекулации, но тъмнина-
та, в която са държани, поражда една 
след друга всевъзможни конспиратив-
ни теории. Иначе казано, вместо да се 
спекулира с това, което е известно, се 
спекулира с неизвестното.

Случаят с преговорите за евентуал-
на размяна на територии е класически 
пример в това отношение. Всъщност 
през 1999 година обществото знае мно-
го малко за водените преговори, но три 
години по-късно, през 2002 година, 
става много по-сериозно изтичане на 
информация.

На 27 юни 2002 година Радио „Свобод-
на Европа“/Радио „Свобода“ съобщава, 
че въпросът за статута на сухопътните 
коридори, свързващи Армения и не-
признатата Нагорно-Карабахска репу-
блика (НКР), от една страна, и Азербай-
джан и неговия „ексклав“ Нахичеван, 
от друга, е едва ли не единствената 
пречка за постигане на разрешаване на 
Нагорно-Карабахския конфликт.
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Радио „Свободна Европа“/Радио „Сво-
бода“ се позовава на „източник, близък 
до преговорния процес“, който е дал 
информацията на арменската секция на 
радиоцентралата в Истанбул на 26 юни 
2002 година.

„Преговорният процес е стигнал до 
точка, при която Карабахският кон-
фликт може да бъде смятан за уре-
гулиран, в мига, в който се намери 
решение на проблема за коридорите“, 
казва източникът. Източникът добавя 
(и с това буквално взривява обществе-
ното мнение в Армения заедно с цялата 
арменска диаспора по света), че Турция 
подкрепя Азербайджан за размяната 
на територии, така че коридорът при 
Мегри да стане част от азербайджан-
ската територия в замяна на формал-
ното признаване на принадлежността 
на Лачин към Армения. (По това време 
Лачин е под арменски контрол вече де-
сет години.)

Арменското правителство отрича така-
ва възможност за размяна на терито-
рии, но заявява, че е готово да позволи 
„неограничена комуникация“ между 
Азербайджан и Нахичеван през Мегри. 
[3]

Мегри е град в арменската провин-
ция Сюник, в непосредствена близост 
с арменско-иранската граница. До него 
има компресорно-нагнетателна станция 
от газопровода Иран – Армения. Тесни-
ят участък на границата между Арме-
ния и Иран е една от малкото сухопътни 
връзки на страната със света.

От своя страна Лачин, който е законна 
територия на Азербайджан, е от съд-
боносно значение за осъществяването 
на сухопътна връзка между Армения и 
Нагорни Карабах. Без функционирането 
на Лачинския коридор връзката между 
Армения и самообявилата се НКР оста-
ва да се извършва само по въздух.

Всички тези факти и съображения го-
дини наред са в основата на най-раз-
лични варианти за размяна на тери-
тории между Азербайджан и Армения 

– хипотетични, реално разглеждани 
и откровено измислени. През 2002 го-
дина обаче става ясно, че въпреки 
вътрешната съпротива управниците и 
в Армения, и в Азербайджан разглеж-
дат напълно сериозно възможността да 
заменят Лачинския коридор за коридо-
ра Мегри. Преговорите за коридорите 
обаче се оказват изключително слож-
ни и в един момент стават „достояние 
на публиката“. Реакцията естествено е 
взривна.

Бившата управляваща партия в Ар-
мения – Арменското общонационално 
движение (Hayots Hamazgain Sharzhum 
– HHS), излиза със  становище на 25 
юни 2002 година, в което политиката 
на тогавашния президент Роберт Коча-
рян е подложена на свирепа критика. 
Повод за документа на Арменското об-
щонационално движение (HHS) са из-
явленията на президента на Азербай-
джан Хейдар Алиев, който обвинява 
арменската страна, че се е отметнала 
от постигнатите договорености за уре-
гулиране на конфликта, включително 
и за размяната на територии и комен-
тарите на френския съпредседател на 
Минската група на ОССЕ за казаното от 
азербайджанския президент. Според 
декларацията на Арменското общо-
национално движение реакцията на 
френския съпредседател на Минската 
група на ОССЕ доказва, че твърдени-
ята на Хейдар Алиев са верни. (Ин-
формацията за това е разпространена 
в RFE/RL Newsline на 17 и на 20 юни 
2002 година.)

Съмишлениците на бившия прези-
дент Левон Тер-Петросян виждат в 
случая чудесна възможност „да си го 
върнат тъпкано“ на Роберт Кочарян и 
те лепват на изразеното от Кочарян 
желание да изтъргува транзитния ко-
ридор през Мегри срещу Лачинския 
коридор етикета, че това е действие, 
което е „насочено срещу териториал-
ната цялост на Армения и сигурността 
на държавата“ и то представлява 
„държавна измяна“.

Жираир Сефилян  
Wikipedia.org

Също така на 25 юни 2002 година 
отношение по въпроса взема и Жира-
ир Сефилян – ветеран от Карабахската 
война, командвал арменски батальон 
в бойните действия, ръководител на 
Фронт за обществено спасение „Нова 
Армения“ – организация, противопос-
тавяща се на каквито и да са отстъп-
ки в мирния процес. В същия дух той 
заявява пред журналисти в Ереван, че 
просто ако арменец изрече на глас тер-
мина „[транзитен] коридор“ в хода на 
мирните преговори, това вече е равно-
силно на предателство.

Впоследствие мнозина ще твърдят, че 
по време на срещата в Рамбуйе страни-
те са били близо до постигането на съ-
гласие по основополагащите принципи 
на евентуално мирно споразумение, но 
преговорите са били блокирани от не-
възможността да се постигне съгласие 
по въпроса за връщането на Азербай-
джан на Карвачар и за 
сроковете за провеждане 
на плебисцита в Нагорни 
Карабах.

(Продължението следва)

Забележка: В предложената на чи-
тателите първа част от моногра-
фичното изследване „От Мадридските 
принципи до Мюнхенските дебати“ са 
цитирани деветнадесет (19) източника 
от общо шестдесет и пет (65), приведе-
ни в монографията. Тук те са приведени 
с оригиналната им номерация от общия 
списък на използваните източници.
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Висшето училище по сигурност и икономика продължава да 
въвежда интерактивната платформа Microsoft 365 за провеж-
дане на онлайн обучение на студентите и през предстоящата 
академична година. 

 Преподавателите и студентите на ВУСИ ще използват ин-
дивидуални акаунти, чрез които ще осъществяват достъп до 
онлайн лекциите. Така ще се гарантират непрекъснатост и рит-
мичност на учебния процес, а лекторите и студентите ще могат 
да разполагат с учебните ресурси от всяка географска точка.

Платформата Microsoft 365 включва всички стандартни офис 
приложения, необходими за осъществяване на дистанцион-
ното обучение по интернет, както и умни приложения, които 
помагат за по-добро организиране на презентационните ма-
териали.

Сред най-широко използваните приложения е интегрирано-
то от Министерството на образованието и науката – Microsoft 
Teams, което позволява да се организират онлайн лекции. То 
се използва от реномирани български и чуждестранни уни-
верситети, което позволява споделяне на полезна информация 
дори между отделните вузове. Всички приложения са базира-
ни в облачна технология и са с най-висока степен на защита.

„Горди сме, че Висшето училище по сигурност и икономика 
отново се открои като лидер сред университетите, въвеждай-
ки онлайн обучение на студентите чрез Microsoft 365. Качест-
вото на образователния процес във ВУСИ ще бъде издигнато 
на ново, още по-високо равнище, а през учебната 2020/2021 
г. поставяме основите на сериозна дигитализация на учебното 
съдържание“, заяви президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги 
Манолов и допълни, че академичният състав подготвя редица 
атрактивни и иновативни форми на поднасяне на лекционните 
материали.

ВУСИ за пореден път доказва, че поставя студентите в цен-
търа на обучението, използвайки модерна и атрактивна обра-
зователна среда.

ВУСИ въвежда онлайн обучение чрез платформата Microsoft 365
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 Още със създаването на Лабораторията по проблемите на Черно-
морския и Каспийския регион и на уебсайта blacksea-caspia.eu 
Узбекистан се оказа във фокуса на вниманието ни поради много 
съществената динамика на събитията в страната. За последната го-
дина и два-три месеца Узбекистан продължи да прави доста бързи 
и определено последователни крачки в посока на отваряне на ико-
номиката на страната към света и реформиране на икономиката в 
посока към пазарни модели.

 Станахме свидетели на емитирането от страна на Узбекистан 
на първите в историята на страната еврооблигации за 1 милиард 
американски долара. Всички подчертаха значението на емисията 
еврооблигации и като „бенчмарк“ за узбекистанските публични фи-
нанси, и като дисциплиниращ фактор за фискалната политика на 
правителството. Появи се дори очакване за нова емисия еврообли-
гации.
 Пак в този дух Узбекистан започна реформа на външнотърговс-
ката си банка с всички произтичащи от това последствия. Изклю-
чително важен факт е, че през изминалата година Туркменистан 
влезе в списъка на десетте външнотърговски партньори на Узбе-

кистан с най-голям стокообмен с него.
 Това е знаменателно, при положение че приживе на предишни-
те лидери на Узбекистан – Каримов, и на Туркменистан – Ниязов, 
двете държави бяха на ръба на военен конфликт. Днес сътрудни-
чеството между до вчера настръхналите една срещу друга две 
съседни държави не само процъфтява, но и дава много добри 
плодове. Няма съмнение, че за това сътрудничество допринесе и 
изграждането на газопровода Туркменистан – Узбекистан – Ка-
захстан – Китай. С този газопровод, преминаващ и през Узбекистан, 
Туркменистан се превърна в ключов доставчик на енергоносители, 
в частност на природен газ, за Поднебесната империя.
 Узбекистан успешно балансира военното си сътрудничество със 
съседните държави, като развива партньорство в тази област и с 

Азербайджан, и с Турция.
 Заслужават внимателно наблюдение усилията на Узбекистан за 
развитие на IT индустрията и на информационните технологии. Тук 
някои от събитията в страната трогателно напомнят на познати ни 
български недомислия и неудачи, но узбеките не се отказват и 
продължават напред. Не по-малко важно е да се отбележи навли-
зането на информационните технологии в узбекските училища 
– напоследък със сериозния ангажимент на глобалната китайска 
компания Huawei.
 Свидетели сме на интересно развитие и в отрасли, които са с 
вековни традиции в Узбекистан, като отглеждането и преработва-
нето на памук. В началото на 2020 година Узбекистан се отказа от 
държавното планиране на реколтата от памук. Не по-малко важно 
е, че страната сериозно се включи в борбата срещу експлоата-
цията на детски труд на памучните ниви и започна партньорство 
с глобални коалиции за корпоративна социална отговорност в 

отглеждането и преработката на памук, като Cotton Campaign.
 В крайна сметка проблемът с дефицита на човешки ресурси 
достигна и Узбекистан. Украинските работодатели от леката про-
мишленост са се прицелили в Узбекистан като държава, с чиито 
човешки ресурси биха могли да компенсират собствените си загу-
би на квалифициран персонал, който буквално изтича към Герма-
ния, Полша и Чехия. От Украйна са вперили поглед в узбекските 
текстилци и негодуват срещу политиката на властите в Киев, които 
не проявяват никаква гъвкавост и никакво разбиране за необхо-
димостта от облекчаването на вноса на работна ръка в страна-
та. Може би късметът на узбекския пазар на труда засега е в… 
украинската непохватност?

Делегация на Cotton Campaign се готви за посеще-
ние в Узбекистан

Илкин Сейфаддини
28.01.2020, Региони

УЗБЕКИСТАН СЕ ОТВАРЯ КЪМ СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА 
И КЪМ ГЛОБАЛНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

региони

Президентът на Узбекистан поръча да се 
активизира инвестиционното взаимо-

действие с Азербайджан

blacksea-caspia
09.03.2020, Региони

Туркменистан остава най-важният доставчик 
на природен газ за Китай

Хусейн Хасановр TREND.AZ
10.01.2020, Региони

Procter&Gamble възнамерява да 
започне производство в Узбекистан

Фахри Векилов, TREND.AZ
07.01.2020, Региони



Mirzo Ulugbek Innovations 
Center (MUIC) се влива в 

състава на IT Park

Spot.uz
07.12.2019, Региони

Как ще заповядате да заместваме 
изтичането на трудови ресурси от 

Украйна, ако на чужденеца трябва да 
се плащат 35 хиляди гривни?

А. Соколовский
01.11.2019, Региони

Проведе се първото заседание на 
междуведомствената работна гру-

па по организирането на система-
тично взаимодействие с коалицията 
Cotton Campaign

 

UZDAILY, 
01.01.2020, Региони

Узбекистан може отново да пусне емисия еврооблигации през 2020 година на 
обща стойност, не по-малко от 500 милиона долара

Газета.uz 
30.11.2019, Региони
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Туркменистан влезе сред десетте външнотърговски партньoри 
на Узбекистан с най-голям стокообмен с него

Хусейн Хасанов TREND.AZ
28.12.2019, Региони

Международната финансова 
корпорация: Еврооблигациите 

дисциплинират правителството 
на Узбекистан по въпросите на 
макроикономиката

Gazeta.uz
20.02.2019, Региони

Баку и Ташкент задълбочават 
военното си сътрудничество

Blacksea-Caspia
29.10.2019, Региони

Турция е увеличила пет пъти износа на произведения на 
отбранителната си промишленост за Узбекистан

Руфъз Хафъзоглу  
29.12.2019, Региони

региони

H uawei дава началото на система за „умно обра-
зование“ в Узбекистан

Фахри Вакилов TREND.AZ
29.12.2019, Региони

Зафар Хашимов: „Емитирането на облигации е мно-
го важна стъпка за Узбекистан“

Spot.uz
02.11.2018, Региони

Узбекистан емитира успешно първите в историята си 
еврооблигации за 1 милиард американски долара

Spot.uz 
 14.02.2019, Региони

В Узбекистан реформират 
Националната банка за 

външнотърговска дейност 
– Узнацбанк

Spot.uz
02.12.2019, Региони
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BLACKSEA CASPIA
ЧЕРНОМОРИЕ - КАСПИЯ

Сайтът https://blacksea-caspia.eu/ беше създаден след учредяването на Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския ре-
гион (ЛПЧКР) при Висшето училище по сигурност и икономика. В него се поместват аналитични публикации, конюнктурни анализи, бързи 
реакции на събития и др. Сайтът се списва на четири езика – български, английски, руски и украински. Той търси вниманието както на 
студентите от ВУСИ и други висши учебни заведения, така и на широка аудитория читатели, които биха желали да се запознават с публика-
циите в него и да ги коментират.
Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион:
• подпомага подготовката на студентите и докторантите във ВУСИ по проблемите на държавите от Черноморския и Каспийския регион;
• извършава изследователска и публикационна дейност по проблемите на държавите от Черноморския и Каспийския регион;
• подготвя документи по различни въпроси от заявената проблемна област, които да се връчват на държавни институции, включително и 
на Министерството на външните работи след съответно съгласуване с академичното ръководство;
• подпомага привличането на студенти и докторанти от държавите от визираните региони, особено от Закавказието, за обучение във ВУСИ.

Бюлетин на Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион

 Висше училище по сигурност и икономика


