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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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 Броят на бюлетина на ЛПЧКР „Blacksea-caspia“ за месеците 
април и май отново е в значителна степен под знака на ко-
ронавирусната епидемия. В поместения каталог на публикаци-
ите от месец април 2020 година преобладават публикациите, 
посветени било на солидарността между държавите от Закав-
казието и Средна Азия, било на глобалното сътрудничество в 
борбата срещу коронавируса (Вж.: публикации [9], [13], [19], 
[20], [22], [23], [27] от каталога). Откроява се ролята на инова-
циите, като използването на облачната платформа HUAWEI в 
борбата с COVID-19.
През тежкото време на изолацията не мина без информацион-
ни диверсии и провокации. Така например напълно адекватни 
и сериозни информационни източници бяха злонамерено под-
ведени, че в Туркменистан е забранено дори да се споменава 
за коронавирус. Новината обиколи света, цитирана от уважа-
вани информационни агенции, докато в същото време точно 
президентът на Туркменистан публично разискваше мерки-
те за поддръжка на икономиката по време на пандемията и 
ограничителните мерки срещу COVID-19 (Вж.: [1], [4]).
Едновременно с това в Туркменистан продължи обсъждането 
на получаването на статут на наблюдател в Световната търгов-
ска организация (Вж.: [18]).

Специално внимание заслужават публикациите с геоикономи-
чески контекст. Въпреки постоянните съобщения за прежде-
временната кончина на глобализацията тя съвсем не загина по 
време на пандемията.
В ЕС символ на продължаващата глобализация и свободна 
търговия станаха „зелените коридори“, по които още от пър-
вите дни на „изолацията“ продължаваха да текат стоковите 
потоци чрез автомобилните превози. От своя страна Каспий-
ският регион има свои символи на продължаващото свободно 
движение на стоки – запазената и непрекъснала нито за миг 
работа на паромните връзки в триъгълника Актау (Казахстан) 
– Туркменбаши (Туркменистан) – Баку (Азербайджан) (Вж.: [3] 
и [8]).
Тюркският съвет, в който заседават тюркскоговорящите дър-
жави (в който влиза и Унгария), даде допълнителни гаранции, 
че осигуряването на движението на стоковите потоци продъл-
жава да бъде негов първостепенен приоритет (Вж.: [16]).
Междувременно Иран изведе в орбита своя първи военен из-
куствен спътник на Земята и ни напомни, че дори и през гло-
бална криза никой не сваля гарда си (Вж.: [25]). Регионите – 
обект на нашето внимание, врят и кипят.
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 „Защита на информацията“, „Киберсигурност“ и „Корпора-
тивна сигурност“ са само част от програмите, между които мо-
гат да избират кандидат-магистрите в направление „Национална 
сигурност“. Желаещите да се развиват в това направление могат 
да учат още в специалностите „Управленска психология и сигур-
ност“, „Международни отношения и сигурност“, „Митническо 
разузнаване и разследване“, „Съвременни охранителни систе-
ми и сигурност“, „Криминалистика“, „Национална сигурност“, 
„Противодействие на тероризма“ и „Противодействие на прес-
тъпността и опазване на обществения ред“.

Не по-малко атрактивни са и програмите в направление „Иконо-
мика“. Иновативните специалности, като „Валутен, митнически и 
данъчен контрол“, „Финансово-счетоводен мениджмънт и за-
страховане“ и „Икономика на туризма“, привличат интереса на 
хората, желаещи да се развиват в сферата на икономиката. Изклю-
чително търсени на пазара на труда са и специалистите, завършили 
„Дигитален маркетинг“ и „Маркетинг“ – програми, които ВУСИ 
предлага. Специалистите от „Счетоводство и контрол“ и „Финан-
си“ пък са нужни и търсени в почти всички частни фирми и дър-
жавни институции.

Поради огромния интерес от страна на студентите във ВУСИ, завърш-
ващи своята образователно-квалификационна степен „бакалавър“, 
ръководството на вуза реши да даде на желаещите възможността 
да учат в „Управление на човешките ресурси“ в професионално 
направление „Администрация и управление“. Голям е и интере-
сът към „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорство-
то“ и „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“.  

Завършилите „Управление на бизнес информационните техно-
логии“ и „Управление на софтуерните технологии“ също се ре-
ализират на ръководни позиции скоро след завършването си. Във 
ВУСИ желаещите да изучават „Стопанско управление“ получават 
изключително добра подготовка.

За максимално улеснение всички желаещи могат да кандидат-
стват онлайн, а приемът стават по документи. Право на обучение в 
магистърските програми имат кандидати с минимален успех Добър 
от диплома за завършена степен на висше образование. Успехът на 
дипломата се формира като средноаритметична оценка от средния 
успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити 
или от защитата на дипломната работа.

Студентите в магистърските програми на ВУСИ получават въз-
можността да се обучават в университет на изключително високо 
европейско ниво, където академичният състав е изцяло от профе-
сионалисти в своите области. Университетът е в Топ 6 на универ-
ситетите по сигурност в страната, а доказателство за качеството на 
образованието са данните от рейтинговата система, според които 
възпитаниците на ВУСИ са с най-висок облагаем доход в Пловдив 
и региона.

За да бъде максимално в полза на студентите, ВУСИ предлага 
задочно обучение в магистърските програми, където обучението и 
изпитите се провеждат през събота и неделя.

Ако все още не сте избрали къде да продължите 
следването си, не се колебайте и изберете ВУСИ.

www.vusi.bg
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О Б Р А З О В А Н И Е

    Висшето училище по сигурност и иконо-
мика предлага огромно разнообразие от 
магистърски програми, които подготвят бъ-
дещите експерти в сферата на сигурността, 
икономиката и администрацията и управле-
нието. Младите и амбициозни хора, които 
прекрачват прага на ВУСИ, са онези, които 
съвсем скоро ще се посветят на национал-
ната сигурност във всичките ѝ аспекти.

    От над 20 специалности в трите професио-
нални направления – „Национална сигур-
ност“, „Финанси“ и „Администрация и упра-
вление“, могат да избират кандидатстващите 
за магистратура, а част от програмите са 
уникални за Пловдив и региона и могат да 
бъдат изучавани единствено във ВУСИ.

ВУСИ ПРЕДЛАГА НАД 20 МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

https://www.vusi.bg/priem-3/online-kandidatstvane-magistar/
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ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В КОНТЕКСТА НА АРМЕНСКО-АЗЕР-
БАЙДЖАНСКИЯ КОНФЛИКТ

Есмира Джафарова            

Продължаващият няколко де-
сетилетия арменско-азербай-
джански конфликт трябва да бъде 
разглеждан през призмата на 
възстановителното правосъдие 
(restorative justice). В литерату-
рата по проблемите на разреша-
ването на конфликти възстанови-
телното правосъдие предвижда 
редица действия за успокояване 
на враждебните действия между 
намиращите се в състояние на кон-
фликт държави. Арменcко-азер-
байджанският конфликт започна 
с въоръжено военно нападение, 
предприето от Армения срещу 
Азербайджан в края на 80-те и 
началото на 90-те години на ми-
налия век. Войната (1988 – 1994 
г.) доведе до окупирането от стра-
на на Армения на региона на На-
горни Карабах и седемте съседни 
региона, като четирите резолюции 
на Съвета за сигурност на ООН 
(822, 853, 874, 884), настояващи 
за освобождаването на окупира-
ните азербайджански територии, 
продължават да се игнорират.

Досега разрешаването на кон-
фликта си остава труднопостижи-
мо въпреки факта, че съпредсе-
дателството на Минската група на 
ОССЕ, което включва САЩ, Фран-
ция и Русия, работи по този въпрос 
от 1997 г. За да се доближи до 
разрешаването на арменско-азер-
байджанския конфликт, е необхо-
димо Армения да води преговори, 
имайки наум принципите на въз-
становителното правосъдие.

Въпреки факта, че през 2019 го-
дина се проведоха няколко срещи 
между министрите на външните 
работи на двете държави и беше 
отбелязана положителна динами-
ка в хуманитарен план с взаим-
ните посещения на журналисти в 
Азербайджан и в Армения, които 
се провеждат за първи път, съ-
ществен напредък в преговорите 
не беше постигнат. По тази при-
чина 2019 година беше наречена 
„загубена година за уреждане на 
конфликта“. През януари 2020 г. в 
Женева се проведе среща между 
министрите на външните работи, 
последвана от много обсъжда-
ните Мюнхенски дебати между 
президента Илхам Алиев и минис-
тър-председателя Пашинян през 
февруари. Тези дебати бяха оце-
нени от някои експерти по-скоро 
като контрапродуктивни, тъй като 
те са засилили противоречията и 
не са допринесли за сближаване 
на позициите на противостоящите 
страни.

След това последваха така на-
речените „парламентарни и пре-
зидентски избори“, проведени от 
Армения в Нагорно-Карабахския 
регион, резултатите от които не 
бяха признати от нито един член 
на международната общност. Из-
борите доведоха до Шушинската 
провокация, когато „новоизбра-

ният президент“ на марионетния 
режим в окупираните територии 
на Азербайджан беше „инагу-
риран“ в Шуша – град с голямо 
нравствено и културно значение 
за Азербайджан. Подстрекател-
ските коментари на арменския 
министър-председател Пашинян, 
отричащи думите на министъра на 
външните работи на Русия Лавров 
относно факта, че постепенното 
и поетапно разрешаване на кон-
фликта е било някога предмет на 
преговори, добави още масло в 
огъня.

На този фон през месец май въ-
оръжените сили на Азербайджан 
проведоха военни учения, вклю-
чително в Нахчъван, а също така 
страната засили покупките си на 
въоръжение от чужбина. Покупки-
те на Азербайджан са инициирани 
благодарение на неотдавнашната 
ратификация на военно-финан-
совото споразумение от парла-
мента на 31 май, което позволява 
на Азербайджан да купува нови 
оръжия от Турция за укрепване на 
своя военен потенциал. Турски-
те безпилотни летателни апарати 
(дронове) се смятат за сериозен 
възможен вариант сред широкия 
спектър от разнообразни избори, 
които са на разположение според 
споразумението.

От 12 до 14 юли Армения нару-
ши режима на прекратяване на 
огъня, този път на международ-
но признатата арменско-азер-
байджанска граница в посока на 
азербайджанския регион Товуз. 
След като атаката беше спряна от 
Азербайджан, от международни 
държави, включително от Евро-
пейския съюз, от съпредседатели-
те на Минската група на ОССЕ и от 
Руската федерация призоваха за 
незабавно прекратяване на воен-
ните действия.

Д-р Есмира Джафарова е член на Управителния съвет 
на Бакинския център за анализ на международните от-
ношения (Center of Analysis of International Relations - AIR 

Center).
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Освен това блокирането, пре-
дизвикано от COVID-19, допълни-
телно попречи на преговорния 
процес. Страните се срещнаха по 
време на пандемията, на 21 април, 
както и на 29 и 30 юни, чрез виде-
оконференция между министрите 
на външните работи Мамедяров 
и Мнацаканян с участието на съ-
председателите на Минската група 
– Игор Попов (Русия), Стефан Вис-
конти (Франция), Андрю Шофер 
(САЩ), и личния представител на 
действащия председател на ОССЕ 
– Андрей Каспршик.

В съвместното изявление от сре-
щата на 21 април се посочва, че 
като се имат предвид настоящите 
безпрецедентни предизвикател-
ства, пред които са изправени хо-
рата по целия свят, „...министрите 
на външните работи и съпредсе-
дателите изразиха надежда, че ре-
шителността, проявена в глобални 
ответни мерки на пандемията, ще 
даде творчески и конструктивен 
тласък на мирния процес“. Освен 
това в съвместното си изявление 
от 29 и 30 юни 2020 година съ-
председателите на Минската гру-
па призоваха страните „да пред-
приемат допълнителни стъпки за 
укрепване на режима на прекра-
тяване на огъня и да подготвят на-
селението за мир“.

Имайки предвид възникнало-
то безизходно положение, е от 
важно значение да се разгледа 
концепцията за възстановително 
правосъдие в арменско-азербай-
джанския конфликт.

„Възстановително правосъдие“ 
– термин, който произлиза от ли-
тературата за разрешаване на кон-
фликти и означава предприема-
не на действия за намаляване на 
враждебността между враждува-
щите страни. Привържениците на 
тази идея твърдят, че „наказание-
то на нарушителите само по себе 
си не им пречи да продължат да 
мразят другата страна“. Ето защо 
е най-добре „нарушителите да по-

емат отговорността да признаят 
престъплението си и да бъдат мо-
тивирани да променят връзката от 
деструктивна на конструктивна“. 
Концепцията не цели единствено 
да компенсира загубите на жерт-
вите, които са претърпели от ръка-
та на нарушителя. Необходимо е 
също така да бъдат преразгледани 
съществуващите системи, така че 
несправедливостите, извършени в 
миналото, да не бъдат повече въз-
можни в бъдеще.

Тези елементи на възстанови-
телното правосъдие, особено по-
следното, отнасящо се до необ-
ходимостта от преразглеждане на 
съществуващите системи, трябва 
да станат част от политиката на 
Армения по време на разреша-
ването на този конфликт, както и 
на последващия миротворчески 
процес. Признаването на всички 
неправомерни действия спрямо 
Азербайджан и истинското наме-
рение да се работи за справедлив 
и траен мир, основан на нормите 
и принципите на международното 
право, включително зачитането 
на суверенитета, може да положи 
основата за постигане на възста-
новително правосъдие в това нес-
табилно съседство.

Отхвърлянето на слабия напре-
дък, постигнат в преговорния про-
цес до момента, точно както нас-
коро се изрази гласно премиерът 
на Армения Пашинян, още повече 
застрашава и без това нестабилна-
та ситуация и стеснява перспекти-
вите за възстановително правосъ-
дие. Още повече че провокациите 
в стил „право в лицето ти“, извър-
шени от арменското ръководство 
– първо в Ханкенди, през ноември 
2019 г., където Пашинян нагло за-
яви, че „Нагорни Карабах е Арме-
ния и точка“, а по-късно – гореспо-
менатата Шушинска провокация, 
заедно с грубите нарушения на 
режима на прекратяване на огъ-
ня, включително неотдавнашната 
провокация в Товуз – всичко това 
подкопава надеждите, че тази го-
дина може да е възможен някакъв 
напредък.

Вместо да изострят конфликта, 
народите трябва да търсят до-
бросъседски отношения и мирно 
съжителство в региона, към който 
принадлежат. Това е от съдбонос-
но значение за Южен Кавказ – ре-
гион, който е невероятно дезин-
тегриран поради неразрешения 
конфликт между Армения и Азер-
байджан.

Има три важни стъпки, които 
Армения трябва да предприеме 
за постигане на възстановително 
правосъдие.

Д-р Есмира Джафарова, Бизнес форум на ЕС за източно партньорство във Виена, декември 2018 г.
Снимка: Turan News Agency 
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Първо, Армения трябва да поеме 
отговорност за дългогодишната си 
военна окупация.

Второ, Армения трябва реално 
да участва в преговори за мирно 
разрешаване на конфликта, осно-
вано на зачитането на принципите 
на суверенитета и териториалната 
цялост, както и на най-високата 
степен на самоуправление, пред-
лагана от Азербайджан за реги-
она Нагорни Карабах, като част от 
формулата за бъдещо уреждане.

Трето, Армения трябва да работи 
в тандем с други съседи за подо-
бряване на регионалната архитек-
тура и да преследва постигане на 
добри отношения с всички дър-
жави в региона, включително и с 
Азербайджан.

Тези стъпки ще привлекат в за-
мяна подобни ходове на сътрудни-
чество от страна на Азербайджан 
под формата на отваряне на кому-
никации на границите с Армения 
и нейното включване във всички 
мащабни регионални енергийни 
и инфраструктурни проекти, осъ-
ществявани от Азербайджан и 
неговите международни партньо-
ри. Предприемането на подобни 
действия може също да означа-
ва, че Армения и Азербайджан 
най-накрая биха могли да отново 
да възобновят отношенията си и 
да реинтегрират своето население 
и общества.

Възстановителното правосъ-
дие, което включва конфликтните 
страни в диалог, „насърчава нару-
шителите да поемат отговорност за 
своите действия и да се извинят, 
за да се възстанови консенсусът 
между страните“. Възстановител-
ното правосъдие често се съпоста-
вя с „възмездното правосъдие“, 
което носи предимно наказателна 
конотация за нарушителя, докато 
възстановителното правосъдие 
цели да се намалят неприязънта 
и враждебността между страни-
те след признаването от страна 
на нарушителя на собствените 
му разрушителни действия. Това 
от своя страна ще създаде среда, 
в която нарушителят и жертвата 
биха могли да съществуват съв-
местно в бъдеще.

Окупацията на азербайджан-
ски територии подкопава перс-
пективите за възстановително 
правосъдие. По тази причина 
Армения трябва да се ангажира с 

конструктивни преговори с Азер-
байджан за постигане на справед-
ливо и трайно решение на армен-
ско-азербайджанския конфликт, 
като с това ще постигне по-голяма 
полза за себе си, както и за реги-
оналната стабилност и сътрудни-
чество. В интерес на Армения е по 

възможно най-добър начин да ра-
боти за постигане на възстанови-
телно правосъдие с Азербайджан 
и накрая да поеме отговорност за 
своите действия, като по този на-

чин положи основите на мира и 
съвместното съществуване с азер-
байджанците в Южен Кавказ.

Източник: 
blacksea-caspia

Карта на Азербайджан и Армения. Освен Нагорни Карабах, арменските въоръжени сили са окупирали още седем ра-
йона на Азербайджан. Виждат се бежанските лагери, където пербивават повече от един милион азербайджанци.

Карта на Нагорни Карабах и седемте окупирани азербайджански района около него – Келбаджарски, Лачински, 
Кубатлъски, Зангилански, Джебраилски, Физулийски и Агдамски.

https://blacksea-caspia.eu/bg/321-08-05-20
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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 отпускане на 
пенсия; Подаване на заявленията и необхо-
димите документи за отпускане или преиз-
числяване на пенсии и добавки към тях

 ● Попълване на заявление за смяна на вида 
на получаваната пенсия и подаването му, за-
едно 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, по-
ложен в държава – членка на ЕС, или в дър-
жава 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 периода 
на военна служба от Държавен военен ар-
хив – 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 пен-
сия

 ● Изчисляване на прогнозния размер на 
пенсия при наличие на УнПФ и при прехвър-
ляне 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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Според някои източници основната идея, 
обсъждана в хода на Пражкия процес, е 
бил така нареченият „отложен референ-
дум“. Това е предполагало извеждане 
на арменските въоръжени сили от пет 
от седемте окупирани азербайджански 
района, граничещи с Нагорни Карабах, а 
връщането на Карвачар се обвързва със 
сроковете за провеждане на плебисцита в 
Нагорни Карабах. Докато плебисцитът не е 
проведен, Карвачар остава под съвместен 
контрол на арменските и международните 
сили. Висящ  остава и въпросът за Лачин-
ския коридор. [50]

Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобо-
да“ също се позовава на дипломат, участ-
вал в преговорите, според когото прези-
дентите на Азербайджан и Армения не са 
успели да подпишат очаквания „кратък 
документ“ в Рамбуйе поради два нера-
зрешени въпроса – бъдещия статут на 
Нагорни Карабах и графика за изтегляне 
на арменските въоръжени сили от Келба-
джарския район, който се намира между 
Нагорни Карабах и азербайджанско-ар-
менската граница. [20]

За голяма част от наблюдателите пре-
говорите между двамата президенти в 
Рамбуйе, близо до Париж, са разочаро-
вание. От своя страна съпредседателите 
на Минската група на ОССЕ съобщават, че 
дискусиите по време на срещата са били 
„интензивни“, но не са довели до пробив. 
Тогавашният американски съпредседател 
на Минската група на ОССЕ – посланик 
Стивън Ман (Steven Mann), заявява пред 
арменската и азербайджанската секция 
на Радио „Свободна Европа“/Радио „Сво-
бода“ след срещата на най-високо равни-
ще:
„Разискван беше пълният спектър от 
въпроси. Мисля, че атмосферата меж-
ду двамата президенти беше добра, но 
дискусията не доведе до съществена 
промяна в позициите, които страните 
държат вече месеци наред“. [21]

Преговорите в Рамбуйе предизвикват 
естествено активизиране на сепаратистите 
в Нагорни Карабах. На 18 февруари 2006 
година Аркадий Гукасян – президент на 
самообявилата се Нагорно-Карабахска 
република (НКР), заявява в интервю пред 
Радио „Свободна Европа“/Радио „Сво-
бода“, че отказът на Баку да води преки 

преговори с лидерите на арменците от 
Нагорни Карабах забавя посредническите 
усилия по отношение на оспорвания ре-
гион. Гукасян тълкува отказа на Азербай-
джан да води подобни преки преговори 
като отражение на липсата на интерес за 
постигане на договорено решение на кон-
фликта. Той заявява:
„Преговорният процес, който протичаше 
в рамките на Минската група, днес не 
съществува. (...) Ние можем да намерим 
изход от тази ситуация само чрез реа-
лен преговорен формат, който включва 
[арменците от] Нагорни Карабах. (...) 
Когато Азербайджан разговаря само с 
Армения, без Нагорни Карабах, Азербай-
джан се ангажира само с пропаганда. 
Когато Азербайджан започне да прего-
варя с [Нагорни] Карабах, за мен това ще 
е сигнал, че Азербайджан търси решение 
на въпроса“. [20]

Тук е мястото да се отбележи, че Ар-
мения, Азербайджан и непризнатата от 
никого (дори и от Армения) Нагорно-Ка-
рабахска република подписват примирие 
и споразумение за спиране на огъня през 
месец май 1994 година. Представители на 
арменските сепаратисти в Нагорни Кара-
бах участват в преговорите под егидата на 
Минската група на ОССЕ от създаването й 
през 1992 година до 1996 година. От своя 
страна азербайджанската делегация го-
дини наред неизменно включва в съста-

ва си кмета на окупирания от арменците 
град Шуша – старинната столица на Кара-
бахското ханство. [50]

През първото тримесечие на 1997 година 
обаче настъпват промени. Дотогавашният 
президент на самообявилата се Нагор-
но-Карабахска република (НКР) – Роберт 
Кочарян, който през месец ноември е 

ОТ МАДРИДСКИТЕ ПРИНЦИПИ ДО МЮНХЕНСКИТЕ ДЕБАТИ
Част втора 

(продължение от предишния брой) 
  доц. д-р Теодор Дечев                      

  Още с назначаването на Роберт Кочарян за минис-
тър-председател на Армения през март 1997 г., армен-
ските лидери от Нагорни Карабах са изключени от прего-
ворите за урегулиране на конфликта. Кочарян смята, че 
може да съвмести представителството и на Армения, 
и на Нагорни Карабах. Опразвайки президентския стол 
в самообявилата се НКР, той вероятно не желае да 
дава каквато и да е допълнителна легитимация и пред-
ставителност на своите наследници в Степанакерт. 

Снимка: Вестник „Ноев ковчег“

На 18 февруари 2006 година Аркадий Гукасян – президент на самообявилата се Нагорно-Карабахска република (НКР), 
заявява в интервю през Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“, че отказът на Баку да води преки преговори с лиде-

рите на арменците от Нагорни Карабах забавя посредническите усилия по отношение на оспорвания регион. 
Снимка: NovostINK



Бюлетин на Л П Ч К Р  при В У С И
10

BLACKSEA CASPIA ЧЕРНОМОРИЕ - КАСПИЯ

А Н А Л И З И

преизбран за президент на НКР, през март 
1997 година става министър-председател 
на Армения. От февруари 1998 година, 
след оставката на Левон Тер-Петросян, 
предизвикана точно от готовността на 
последния да се споразумее официално 
с Азербайджан, Роберт Кочарян времен-
но изпълнява президентската длъжност. 
През март 1998 година той е избран за 
президент на Армения с 59,5 % от гласо-
вете. Междувременно на 9 февруари 1998 
година е легализирана забранената през 
1992 година политическа партия „Дашнак-
цутюн“. [48]

Още с назначаването на Роберт Кочарян 
за министър-председател арменските ли-
дери от Нагорни Карабах са изключени от 
преговорите за урегулиране на конфли-
кта. Кочарян смята, че може да съвмести 
представителството и на Армения, и на На-
горни Карабах. Опразвайки президентския 
стол в самообявилата се НКР, той вероятно 
не желае да дава каквато и да е допълни-
телна легитимация и представителност на 
своите наследници в Степанакерт.

От друга страна Кочарян отлично знае, 
че НКР не е призната от абсолютно никого, 
дори и от Армения, защото това би влязло 
в тежка колизия с международното право, 
в това число и със Заключителния акт от 
Хелзинки. Азербайджан междувременно 
се е оправил от шока на предишните си 
военни поражения и вече не гледа през 
пръсти на това с кого точно преговаря.

Всичко това довежда до прекратяване на 
участието на лидерите на арменците от На-
горни Карабах в преговорите и канализи-
рането им по оста Ереван – Баку с посред-
ничеството на Минската група на ОССЕ.

На фона на този исторически контекст на 
18 февруари 2006 година наследникът на 
Кочарян в президентското кресло на са-
мообявилата се НКР – Гукасян, предявява 
претенции той и съратниците му да бъдат 
върнати в преговорния формат. Той зая-
вява недвусмислено, че вижда само един 
път за излизане от „преговорния тупик“ – 
Армения да излезе от преговорите и да ос-
тави Степанакерт сам да се оправя с Баку. 
Той формулира тезата си по следния начин:
„Има само един начин, по който Кара-
бах може да влезе в преговорния про-
цес: отказ на Армения да преговаря с 
Азербайджан. Няма друг изход. Дока-
то Армения разговаря с Азербайджан 
без [участието на] Нагорни Карабах, 
Азербайджан ще отказва да прегова-
ря с Карабах. Много е просто“. [20]

В интерес на истината арменските пред-
ставители в преговорите с Азербайджан 
от време на време повдигат въпроса за 
включването на представители на арме-
нците от Нагорни Карабах в преговорите, 
които се водят под егидата на Минската 
група на ОССЕ, но не са показали и най-ма-
лък намек да са готови да се откажат от 
ролята си в мирния процес. За това те, раз-
бира се, имат много сериозни основания, а 
и самият Гукасян признава, че предлагана-
та от него тактика съвсем не е безрискова.

Лидерът на арменците от Нагорни Кара-
бах се притеснява, че Азербайджан може 
да се изкуши да се възползва от отказа 
на Армения да преговаря, за да отложи 
урегулирането за неопределено време или 
направо да започне военна офанзива, за да 
си върне контрола над Нагорни Карабах.

Лиз Фулър от Радио „Свободна Европа“/
Радио „Свобода“ коментира тези страхо-
ве като съвсем рационални, защото след 
12-годишно протакане на преговорите 
след Бишкекския протокол (сключването 
на примирието) Азербайджан е успял да 
удвои, и дори да утрои военните си раз-
ходи, а лидерите на страната в лицето на 
президента Илхам Алиев и военния минис-
тър генерал-полковник Сафар Абиев мно-
гократно са намеквали, че ако преговорите 
се провалят и позицията на Баку не бъде 
уважена, Азербайджан би имал оправда-
ние да се върне към оръжието. [20]

Въпреки тези опасения липсата на доку-
мент от преговорите в Рамбуйе окуражава 
арменските лидери от Нагорни Карабах 
да предявят претенциите си за участие в 
преговорите, а и за признаване на Нагор-
но-Карабахската република от страна на 
Армения. Аркадий Гукасян заявява, че при 
положение, че не се наблюдава напредък 
на мирните преговори, лидерите на Нагорни 
Карабах трябва да търсят начини за оказ-
ване на натиск върху Ереван за признава-
не на НКР като независима държава. Той е 
кристално ясен във формулировката си:
„Смятам, че след като нещата вървят 
по досегашния начин, ако установим, че 
Азербайджан не е наистина готов да 
направи отстъпки, то ние ще трябва да 
повдигнем въпроса за признаването на 
[Нагорни] Карабах от Армения“. [20]

Проблемът на Гукасян и на арменския елит 
в Нагорни Карабах е, че няколко поредни 
държавни ръководства в Ереван са били 
категорични, че Армения няма да е първата 

държава, признала независимостта на На-
горни Карабах, независимо че тя незабавно 
ще последва държавата, създала прецедент 
с признаването на НКР. Никой обаче вече 
десетилетия наред не желае да бъде първи 
и да създава какъвто и да е прецедент.

Разбира се, анализираното интервю на 
Гукасян е натоварено и с определена 
„сакрална“ символика. То е дадено в на-
вечерието на 20 февруари 2006 година. То 
съвпада с годишнината (макар и не кръгла) 
от 20 февруари 1988 година, когато мест-
ният Съвет на тогавашната Нагорно-Кара-
бахска автономна област се обръща към 
Върховния съвет на СССР с искане Нагорни 
Карабах да стане част от Арменската ССР. 
Този апел на местния Съвет в Нагорни Ка-
рабах детонира конфликта, който през 2006 
година вече е отбелязал 18-годишна про-
дължителност.

На 2 март 2006 година в телевизионно 
интервю президентът на Армения – Ро-
берт Кочарян, намеква, че той е готов да 
признае Нагорно-Карабахската република. 
Разбира се, той прави уговорката, че това 
може да стане, ако Азербайджан излезе 
от по-нататъшните преговори или започне 
нова военна офанзива:
„Но ако дойде момент, в който Азербай-
джан недвусмислено заяви, че за тях 
е дошло подходящото време, че те са 
укрепили армията си и че ще решават 
Карабахския въпрос със сила, тогава на-
шите стъпки трябва да бъдат на първо 
място признаване де юре на Нагорни Ка-
рабах от Република Армения“. [21]

Интервюто на президента на Армения е 
излъчено по три национални телевизион-
ни канала. След като обяснява при какви 
обстоятелства признаването на Нагорно-Ка-
рабахската република би станало първосте-
пенна задача на Ереван, Кочарян развива 
мисълта си в посока, че трябва да се вземат 
допълнителни мерки за укрепване на оку-
пираната от Армения военна зона около На-
горни Карабах и че трябва да се задълбочи 
интерграцията между Ереван и Степанакерт 
в областта на сигурността.

Изказването на Роберт Кочарян естествено 
възбужда духовете, защото до този момент 
няколко поредни управленски екипа в Ар-
мения са отклонявали идеята за призна-
ване на Нагорно-Карабахската република 
и са заявявали, че Армения няма първа да 
направи това.
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Явно, вземайки акт от демарша на на-
следника си на президентския стол в са-
мообявилата се НКР – Аркадий Гукасян, 
президентът Кочарян посочва, че лидерите 
на арменците в Нагорни Карабах трябва да 
бъдат включени в мирните преговори:
„Трябва да се опитаме да ангажираме 
Нагорни Карабах по-активно в прего-
ворния процес. Разбира се, най-добрият 
вариант би бил, ако президентът на 
Азербайджан, президентът на Нагорни 
Карабах и президентът на Армения сед-
нат около масата на преговорите и ако 
Нагорни Карабах бъде представляван от 
легитимни власти“. [21]

Макар че казаното от арменския пре-
зидент Роберт Кочарян на 2 март 2006 
година изглежда в голяма степен като 
отговор на критиките на Аркадий Гука-
сян и едва ли не като отстъпка пред тях 
(всъщност лидерите на самообявилата се 
НКР няма да бъдат включени в прегово-
рите нито при Роберт Кочарян, нито при 
наследника му Серж Саргсян), всъщност 
тази реакция е предизвикана в много 
по-голяма степен от тежките думи, ка-
зани от президента на Азербайджан – 
Илхам Алиев, един ден по-рано.

Илхам Алиев произнася реч в град Ба-
нофшала, който се намира на тази малка 
част от територията на Нагорни Карабах, 
която е под контрола на Азербайджан. По 
време на речта си той заявява, че разго-
ворите с Армения за Нагорни Карабах са 
в „задънена улица“. Също така той каз-
ва: „Нагорни Карабах е азербайджанска 
земя“, както и: „Ние трябва да освобо-
дим Нагорни Карабах без значение какво 
ще ни струва“.

На, общо взето, стандартните формули-
ровки на президента Алиев за подобно 
събитие, като посещение в непосред-
ствена близост до окупираните терито-
рии, арменската страна реагира твърде 
остро и „асиметрично“. Всъщност пре-
зидентът Илхам Алиев произнася речта 
си по време на посещение в лагер за 
бежанци, които са  напуснали домовете 
си в Нагорни Карабах по време на вой-
ната. Мнозина от наблюдателите просто 
оценяват тези реплики на Илхам Алиев 
като жест на солидарност с бежанците 
(вътрешно преместените лица), нежели 
като заявяване на намерение за подно-
вяване на бойните действия. [21]

Лиз Фулър привежда съображенията 
на тогавашния министър на отбраната на 
Армения – Серж Саркисян (по-късно, ко-
гато стане президент на Армения, той ще 
„поправи“ името си на Саргсян и ще се от-
каже от русифицираната му версия), кой-
то също не смята, че Азербайджан готви 
подновяване на войната. Радио „Свободна 
Европа“/Радио „Свобода“ я цитира да каз-
ва:
„Остава въпросът дали въоръжените 
сили на Азербайджан са се подобрили 
през изминалото десетилетие до та-
кава степен, че да могат да победят 
арменската армия. Министърът на от-
браната на Армения – Серж Саркисян, 
заяви, че той смята азербайджанските 
изявления повече като проява на натиск 
или на шантаж, отколкото като реална 
заплаха. И той специално посочи, че ако 
се готвите да нападнете изненадващо 
своя противник, то няма да се разходи-
те наоколо преди това и да разкажете 
какво смятате да сторите“. [23]

Всъщност тук  трябва да се отвори ско-
ба и да се отбележи, че заканите за при-
знаване на Нагорни Карабах и за връ-
щане към военните действия не датират 
точно от 1 – 2 март 2006 година. През 
декември 2005 година тази „размяна на 
любезности“ е осъществена в абсолютно 
същия контекст, но в обратен ред – пър-
во президентът на Армения Роберт Ко-
чарян прави изявление за евентуалното 
признаване на Нагорни Карабах пред 
един словенски вестник, а след това ми-
нистърът на отбраната на Азербайджан 
Сафар Абиев предупреждава, че военни-
те действия могат да бъдат възобнове-
ни.

На 7 декември 2005 година руски сред-
ства за масова информация цитират ми-
нистъра на отбраната на Азербайджан 
Сафар Абиев, който по време на сре-
щата си с втория заместник-министър 
на отбраната на САЩ Джим Макдъгъл е 
предупредил, че ако Армения признае 
независимостта на Нагорни Карабах, во-
енните действия между двете държави 
могат да бъдат подновени. Според Лен-
та.ру Абиев е казал:
„Ръководството на Армения заявява, че 
може официално да признае независи-
мостта на Нагорни Карабах. Ако това 
стане, това може да доведе до възобно-
вяване на военните действия“. [8]

От Лента.ру твърдят, че министърът на 
отбраната на Азербайджан се е спрял и 
на геополитическото и геоикономическото 
измерение на конфликта, като е подчер-
тал, че „нагорно-карабахският конфликт 
представлява заплаха за безопасността 
на нефтопровода Баку – Тбилиси – Джей-
хан“. Всъщност последното е по-скоро 
спирачка за войнствените настроения в 
Азербайджан, тъй като страната няма ни-
какъв интерес от смущения по веригата 
на доставките на азербайджанския нефт и 
нефтопродукти, но руските журналисти са 
отнесли и тази реплика към предупреж-
денията за назряващ военен конфликт.

По-интересни са мотивите за това изя-
вление на Сафар Абиев. Според Лента.ру 
причината за това е интервюто на пре-
зидента на Армения Роберт Кочарян за 
словенския вестник „Дело“ („Delo“). Пред 
него Роберт Кочарян заявява, че:
„Ако преговорите [по урегулирането в 
Нагорни Карабах] се изчерпят, без да да-
дат някакъв резултат, аз не изключвам 
възможността Ереван да признае На-
горно-Карабахската република или да я 
присъедини към Армения“.

Още по-провокативно звучат следва-
щите думи на президента Кочарян, който 
подхвърля, че фактическото признаване 
на Нагорни Карабах от страна на Арме-
ния е станало отдавна. Тогава мнозина 
си спомнят думите на президента Илхам 
Алиев, които в най-сбит вид дават прин-
ципната позиция на Азербайджан по въ-
проса за независимостта на Нагорни Ка-
рабах, а именно, че Баку „никога няма да 
допусне нито независимост на Нагорни 
Карабах, нито неговото присъединяване 
към Армения, та ако ще конфликтът да се 
проточи с десет или със сто години“. [8]

Тогава политическите наблюдатели не 
отдават такова значение на словесната 

  Министърът на отбраната на Азербайджан  
Сафар Абиев e посрещнат от министъра на отбраната 
на САЩ Доналд Ръмсфелд и почетен караул пред Пентаго-

на на 26 март 2004 година.
Снимка: Helene C. Stikkel, U.S. Department of Defense 
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фехтовка между Ереван и Баку, може би 
защото първопричината за свадата е ин-
тервю на президента на Армения за чуж-
дестранен вестник. Но интервюто на Ро-
берт Кочарян от 2 март 2006 година рязко 
вдига нивото на напрежението.

Междувременно политическите наблю-
датели обръщат внимание, че нервност-
та е обхванала не само президентите на 
Азербайджан и Армения. Пьотр Бологов 
цитира посланика на САЩ в Азербайджан 
Рено Харниш (Reno L. Harnish), редовната 
продължителност на мандата на който ще 
изтече буквално след около месец, през 
април 2006 година:
„Тревожни нотки прозвучаха не само в 
изявленията на президентите. Тези дни 
посланикът на САЩ в Азербайджан Рено 
Харниш, коментирайки перспективите 
на предстоящата среща на съпредседа-
телите на Минската група на ОССЕ, коя-
то трябва да се проведе на 7 – 8 март 
2006 във Вашингтон, отбеляза, че не си 
струва да се очаква напредък от прего-
ворите в американската столица“. [22]

Много скоро ще стане ясно, че аме-
риканският посланик или е недооценил 
обстановката, или умишлено е занижа-
вал нивото на обществените очаквания от 
преговорите. В рамките на едно тримесе-
чие съпредседателите на Минската група 
на ОССЕ рязко ще променят подхода си, 
ще извадят преговорите „на светло“ и 
ще сложат на масата на преговорите до-
кумент, който ще стане опорна точка на 
преговорите за Нагорни Карабах и до ден 
днешен. Но това става малко по-късно.

Пьотр Бологов се спира и на дрънкането 
на оръжие и миризмата на барут в рито-
риката на Баку и Ереван. Той привежда 
мненията на азербайджански политолози 
за хода на преговорите между Азербай-
джан и Армения, както и за опасността от 
подновяване на огъня по линията на раз-
граничение. Според Пьотр Бологов азер-
байджанските политолози смятат, че по 
това време позициите на Азербайджан и 
на Армения даже съвпадат – и на двете 
държави им е необходимо разтягане на 
конфликта във времето („пролонгиране“), 
но за това им е необходимо от време на 
време да тревожат обществеността с шу-
мни изявления.

Аргументите на интервюираните поли-
толози са, че Азербайджан печели време, 
за да събере сили и в по-далечно бъ-
деще да смачка Армения с военна мощ, 
а в Ереван от своя страна разчитат, че 
световната общественост постепенно ще 
престане да вижда в НКР сепаратистко 
образувание, още повече че растящата 
възможност за признаване на Косово 
може да даде на Степанакерт допълни-
телен, дори основен коз.

Пьотр Бологов цитира поименно мне-
нието на азербайджанския политолог 
Зардушт Ализаде относно вероятността 
Азербайджан да разиграе отново воен-
ната карта през 2006 година. Отговорът 
за липсата на готовност в азербайджан-
ската армия е категоричен:
„Със сегашните корумпирани гене-
рали пораженци не трябва да се за-
почва война“. [22]

Според друг азербайджански експерт  
– Елдар Исмаилов (на руски Эльдар Ис-
майлов), „военен конфликт няма да има 
– това е еднозначно ясно. Видимо пре-
говорите наистина са влезли в задънена 
улица, защото страните нямат никакви 
допирни точки. Боя се, че изобщо не може 
да става дума за продължаване на пре-
говорите. Днес подходите на страните с 
нищо не се различават от подходи с 10 – 
15-годишна давност. Нещо не ми харесва 
и самият ход на преговорите. Според мен 
всичко това е продължение на протакане-
то на времето“. [22]

Не само азербайджанските политолози 
не харесват хода на преговорите между 
Баку и Ереван. Не е по-различно мнението 
и на Великите сили, особено на американ-
ската страна. На 7 и 8 март 2006 година 
съпредседателите на Минската група и 
двамата президенти се срещат във Ва-
шингтон. След двудневните дебати те 
излизат с изявление, в което се изказва 
тяхното съжаление, че мирният процес с 
посредничеството на Минската група „не 
се е придвижил напред през последните 
седмици“ въпреки „достатъчната въз-
можност това да се направи“.

Не е обявена дата за нова президентска 
среща на най-високо равнище между Ар-
мения и Азербайджан.

 В периода април-юни 2006 година съ-
председателите на Минската група публи-
куват изявление, в което е разкрита част 
от обсъжданите предложения – поетапно 
извеждане на арменските сили и демили-
таризация на териториите около Нагорни 
Карабах, специален режим за Лачинския 
и Келбаджарския район (в това число 
създаване на коридор между Нагорни Ка-
рабах и Армения) и провеждане на рефе-
рендум за окончателното определяне на 
статута на Нагорни Карабах.

Също така се е предвиждало въвеж-
дане на мироопазващи сили в зоната на 
конфликта, международна помощ за раз-
минирането и възстановяването на окупи-
раните територии, засегнати от войната, и 
връщане на вътрешнопреселените лица. 
[28]

Предварителната версия на принципите 
на урегулиране на конфликта, наречени 
впоследствие „мадридски“, е била преда-
дена на страните в конфликта през ноем-
ври 2007 година в Мадрид.

Reno Leon Harnish на конференцията на WIREC през 2008 година – две години след приключването на мандата му в 
Азербайджан.

Снимка: WIREC 2008 Ministerial Meeting
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На 22 юни 2006 година Постоянният съвет 
на Минската група на ОССЕ във Виена пра-
ви изявление във връзка с урегулирането 
на конфликта.

На същия ден американският съпредсе-
дател на Минската група на ОССЕ – Матю 
Бриза (Matthew Bryza), дава интервю на 
ръководителя на арменската служба на 
Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“ 
– Хари Тамразян, и на кореспондента на 
азербайджанската служба на Радио „Сво-
бодна Европа“/Радио „Свобода“ – Кенан 
Алиев, относно изгледите за разрешаване 
на конфликта в Нагорни Карабах, ролята на 
Русия в Южен Кавказ и за американските 
стратегически приоритети в региона. [24]

Матю Бриза е заместник-помощник дър-
жавен секретар по европейските и ев-
разийските въпроси (длъжността deputy 
assistant secretary of state е висока и отго-
ворна позиция в американската държавна 
администрация) и наскоро е станал и съ-
председател на Минската група на ОССЕ, 
като е заменил на този пост Стивън Ман. 
Това веднага е забелязано от журналистите 
и първият въпрос към него дословно гласи:
„Вашият пост „заместник-помощник 
държавен секретар“ е по-старши от 
постовете на хората, които са заемали 
длъжността „съпредседател на Минска-
та група“ от американска страна. Значи 
ли това, че САЩ вече отделя по-голямо 
внимание на Карабахския въпрос? От своя 
страна може ли това да означава, че 
имате чувството, че противостоящите 
страни започват да се сближават в раз-
решаването на конфликта?“. [24]

Американският съпредседател естестве-
но омаловажава факта на своето назна-
чение, демонстрирайки и колегиалност, 
и лоялност към своя предшественик, но 
е несравнимо по-конкретен при следва-
щите въпроси. Представителите на Радио 
„Свободна Европа“/Радио „Свобода“ зада-
ват ключовия въпрос, който е в устата на 
всички в онзи момент:
„Вие казахте в скорошни изявления, че 
има поставен рамков документ на ма-
сата, който прави едно евентуално спо-
разумение за Карабах възможно. Също 
така Вие вече заявихте, че през следва-
щата година политическият календар 
в Армения ще бъде по-сложен и затова 
президентите трябва да направят нещо 
през тази година, докато все още има 
отворен прозорец за такава възмож-
ност.
На първо място за какъв рамков доку-
мент става дума? И също така все още 
ли вярвате, че има място за решава-
не на въпроса през тази година? Някои 
експерти казват, че въпросът вече е 
изключително сложен в наши дни, дори 
и преди да влезем в избори през следва-
щата година“. [24]

Матю Бриза отговаря, че положението е 
достатъчно сложно и в момента, в който 
разговарят:
„Положението е сложно днес. Ние виж-
даме колко сложна е ситуацията от 
факта, че президентите (на Азербай-
джан и на Армения) НЕ са стигнали до 
точката на съгласие по предложения 
рамков документ, който е на масата. 
Това ни връща обратно към първата 

част на Вашия въпрос. Това, което има-
ме, е едно рамково споразумение, тако-
ва, каквото го описахме в ОССЕ, – как-
то го описаха посланик Ман и посланик 
(Юрий) Мерзляков (съпредседателят от 
руска страна), както и Бертран (Фасие) 
(Bertrand Fassier) – френският съпредсе-
дател – ние имаме рамково споразуме-
ние, което призовава за извеждането 
или за изтеглянето на арменските вой-
ски от тези територии в Азербайджан, 
където те са сега в момента. Това – 
от една страна. От друга страна, ние 
имаме нормализацията на арменските 
връзки – икономически, дипломатиче-
ски, както и други въпроси, които са 
свързани с въпроса за миротворците и 
за международната икономическа по-
мощ за региона на Карабах и за иконо-
мическото развитие. Така че на масата 
е поставено пакетно предложение и в 
крайна сметка то включва също така и 
гласуване в някакъв момент на бъдещия 
статут на Карабах. Така че това е ос-
новното изложение на поставеното на 
масата предложение и ние много ще на-
сърчим президентите да приемат този 
рамков документ. Което изисква много 
политически кураж, както вече казах 
преди публично“. [24]

На последвалия логичен въпрос дали 
има някакви знаци, че двете противосто-
ящи страни са смекчили позициите си в 
някаква степен, американският съпредсе-
дател отговаря:
„Да го кажем така: В Букурещ те раз-
говаряха един с друг по време на цялата 
среща, наистина прегледаха в подроб-
ности всички въпроси и не направиха 
никакви отрицателни изявления след 
това. Не съм сигурен как да интерпре-
тирам това.  Знам на какво се надявам, 
на какво се надяват съпредседателите: 
съпредседателите [на Минската група] 
се надяват, че това отразява полити-
ческата воля от страна на президен-
тите, наистина да подходят сериозно 
към някои тежки компромиси, които 
всяка страна ще трябва да направи. Не 
съм сигурен, че те са стигнали до това 
[убеждение], и днес съпредседателите 
си говорихме да направим пауза през 
лятото, за да изясним дали наистина 
президентите имат или нямат такава 
политическа воля“. [24]

Съпредседателите на Минската група на ОССЕ, ангажирани с разрешаване на конфликта в Нагорни Карабах (от ляво 
надясно): посланиците Стивън Ман (САЩ), Юрий Мерзляков (Русия) и Бернар Фасие (Франция) по време на заседанието 

на Постоянния съвет на ОССЕ във Виена на 22 юни 2006 г.
Снимка: ОССЕ
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Американският съпредседател на Мин-
ската група на ОССЕ - Матю Бриза, е много 
сдържан в оценката си за възможността 
за бързо разрешаване на конфликта. Въ-
преки еуфоричните настроения сред част 
от обществеността, където направо очак-
ват 2006 година да е „годината на мира“, 
той е много предпазлив в оценките си:
„Не знам. Оптимизмът ми, ако сте 
следили внимателно изявленията ми, 
беше свързан с това, че на масата 
има поставен рамков документ, който 
предлага работна основа за честно и 
дългосрочно уреждане на проблема. Бях 
оптимистично настроен поради това, 
че посредниците от Минската група 
успяха да доведат двамата президенти 
толкова близо до споразумение, колкото 
е възможно, без президентите да тряб-
ва да взимат много тежки решения и да 
правят много тежки компромиси. Ние 
сме все още на същото място. Не знам 
дали това е оптимистично, или песи-
мистично.
Но самата Минска група реши, че няма 
смисъл да се опитваме да уреждаме друг 
кръг от срещи между президентите [на 
Азербайджан и на Армения] или да се оп-
итваме да посредничим за споразумение, 
защото ние докарахме процеса дотам, 
докъдето можахме, и това, което ос-
тава да се направи, е, че президентите 
трябва да вземат съответните теж-
ки решения. Това песимистично ли е? Не 
знам дали е така. Зависи от това какво 
решение ще вземат президентите да 
направят по-нататък. Ако те решат, 
че просто нямат политическата воля 
да продължат напред, то това ще е пе-
симистичен резултат. Но ние просто не 
знаем къде са президентите в момента. 
Ние ги окуражаваме, подтикваме ги, 
като правим крачка назад. Подтикваме 
ги да покажат, че имат тази полити-
ческа воля“. [24]

Матю Бриза прави доста изчерпателна 
оценка на ролята на Русия в Закавказието 
през 2006 година. Затова той е запитан от 
журналистите от Радио „Свободна Евро-
па“/Радио „Свобода“ в прав текст:
„Русия невинаги играе това, което се 
разбира като конструктивна роля, в 
Южен Кавказ, особено като се имат 
предвид „замразените конфликти“ в 

отцепилите се от Грузия региони на Аб-
хазия и Южна Осетия. Но Русия винаги 
е била много готова на сътрудничество 
със САЩ по въпросите на Нагорни Кара-
бах. Някои високопоставени руски дейци, 
като Сергей Иванов, са заявявали, че не 
може да има разрешаване на конфли-
кта в Карабах, наложено от чужбина. 
Но иначе взаимоотношенията [между 
Русия и САЩ] през годините бяха кон-
структивни. Как бихте оценили взаимо-
отношенията между САЩ и Русия с ог-
лед по-специално на Карабах и на Кавказ 
като цяло?“.

Съпредседателят на Минската група на 
ОССЕ отговаря изчерпателно:
„Първо, позволете ми да се съглася с 
посочения от Вас факт. Ние работим 
твърде добре с Русия по Карабах. Наше-
то ниво на сътрудничество не е било 
толкова значително, когато става 
дума за Южна Осетия, Абхазия или за 
Приднестровието. Аз не се занимавам с 
Приднестровието, но съвсем скоро бях в 
Абхазия и мисля, че има много място за 
по-добро сътрудничество. Бих пледирал, 
че грузинската страна е показала досе-
га значителна добра воля и готовност 
за работа по мерките за изграждане на 
доверие. Също така бих казал, че Съе-
динените щати работиха здраво, за да 
останат грузинците колкото се може 
по-конструктивни и умерени, и се надя-
вам, че нашите руски колеги и приятели 

ще правят същото с оглед да насърча-
ват абхазците да бъдат конструктивни 
и умерени. [24]
Видях, че днес [Сергей] Багапш – ръково-
дителят на абхазките власти, е изля-
зъл с доста подстрекателско изявление, 
заплашвайки да минира линията на съп-
рикосновение между Абхазия и остана-
лата част от Грузия. Това е последното 
нещо, което трябва да се случи точно 
сега.
Ние не виждаме нещо подобно да става в 
случая с Карабах. Оставям това на ана-
лизатори като Вас да пресметнат защо 
става така. Географски различия може 
би? Поради разположението на Карабах? 
Не знам каква е причината. Може би 
защото самите лидери на Армения и на 
Азербайджан демонстрираха готовност 
да работят по конструктивен начин, 
макар че бих спорил, че и грузинците го 
правят не по-зле. Но ние работим твър-
де добре с руснаците, и особено с руския 
съпредседател посланик Мерзляков. Той 
е креативен и конструктивен дипломат, 
когото познавам от отдавна, още от 
времето, когато заедно работехме по 
каспийските енергийни въпроси“. [24]

Матю Бриза формулира доста открито 
и стратегическите интереси на САЩ в 
Закавказието, и мотивите, които дви-
жат американската политика и дипло-
мация в региона:
„В Кавказ ние имаме три групи стра-
тегически интереси. Те са валидни 

А Н А Л И З И

На 22 юни 2006 година новият американски съпредседател на Минската група на ОССЕ - Matthew Bryza, дава интервю 
на ръководителя на арменската служба на Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“ – Хари Тамразян, и на кореспон-
дента на азербайджанската служба на Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“ – Кенан Алиев, относно изгледите 
за разрешаване на конфликта в Нагорни Карабах, ролята на Русия в Южен Кавказ и за американските стратегически 

приоритети в региона. Снимка: AZERTAC
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във всяка от трите държави [Азер-
байджан, Армения и Грузия]. Да, ние 
имаме енергийни интереси и не се 
притесняваме да заявим, че енерги-
ята е стратегически интерес. Ние 
имаме интереси изцяло в областта 
на сигурността или ако искате, тра-
диционни интереси в сигурността – в 
смисъл на борба с тероризма, борба 
с разпространението на оръжията 
(борба с пролиферацията), избягване 
на военни конфликти и възстановя-
ване (или опазване в някои случаи) на 
териториалната цялост на държа-
вите в региона.
Това, което имам предвид, е, че раз-
решавайки конфликтите – в случая 
с Грузия – в международно призна-
тите граници на държавата, то в 
случая с Карабах нашата официална 
линия е, че ние подкрепяме терито-
риалната цялост на Азербайджан. 
И ние имаме трета група интереси: 
във вътрешните реформи на всяка 
държава – демократични и пазар-
ни икономически реформи по всички 
причини, които [американският] пре-
зидентът е артикулирал въз основа 
на нашата вяра, че стабилността 
идва единствено от легитимността. 
А легитимността изисква демокра-
ция от политическа гледна точка и 
просперитет от икономическа гледна 
точка. Можете да получите двете 
едновременно – демокрация и проспе-
ритет, единствено чрез сериозни ре-
форми. Така че ние преследваме тези 
три комплекта от интереси по всяко 
време“. [24]

Съпредседателят на Минската група 
на ОССЕ поставя много силно ударение 
върху значението на Азербайджан за 
разнообразяването на доставките на 
енергоносители в световен мащаб, и 
особено за Европа. Той казва:
„Очевидно е, че в Армения значение-
то на енергията не е същото, как-
то в Азербайджан. Азербайджан 
е производител. Не забравяйте, че 
ние, американците, ще потребим 
малко, ако не и никакво, количество 
от енергоносителите, произведени 
в Азербайджан. Енергоносителите, 

произведени в Азербайджан, са от 
значение с оглед на техния принос 
към глобалната енергийна диверси-
фикация, особено за нашите европей-
ски съюзници. Така че разнообразието 
на доставките е това, за което сме 
загрижени, – диверсификация на дос-
тавките, която да води до енергийна 
независимост.
Когато става дума за Армения, енер-
гоносителите по подобен начин са ва-
жни с оглед да сме уверени, че Арме-
ния има независими или многобройни 
източници на доставка на енергоно-
сители, така че да се чувства не-
зависима, а оттам и по-стабилна и 
по-склонна да преговаря с добра воля.
Така че това е дълъг отговор, който 
казва, че, разбира се, енергоносите-
лите са част от нашите стратеги-
чески разчети. Но не това ни движи в 
случая. Ние търсим баланс. И ние при-
знаваме, че ако, не дай си Боже, има-
ше възобновяване на конфликта [за 
Карабах], това щеше да подкопае це-
лия инвестиционен климат в Кавказ и 
в трите държави [Азербайджан, Ар-
мения и Грузия]. А ние със сигурност 
не искаме това“. [24]

На 28  юни 2006 година основните 
принципи на урегулирането на конфли-
кта в Нагорни Карабах са публикувани 
на официалния сайт на посолството на 
САЩ в Ереван.

(Продължението следва)

Забележка: В предложената на чи-
тателите втора част от моногра-
фичното изследване „От Мадридски-
те принципи до Мюнхенските дебати“ 
са цитирани девет (9) източника от 
общо шестдесет и пет (65), приведе-
ни в монографията. Тук те са приве-
дени с оригиналната им номерация 
от общия списък на използваните 
източници.
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АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ 
И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА БУТИЛИРАН ПРОПАН-БУТАН

Асоциация на производителите, разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан е сдружение в общест-
вена полза. Учредяването на Сдружението се състоя на 28.08.2015 г. в град София с цел да обединява производителите, 
разпространителите и потребителите на бутилиран втечнен газ пропан-бутан, като представлява и защитава техните ин-
тереси и интересите на обществото като цяло. Вярваме, че в партньорството с различни местни и световни организации, 
търговци, научни институти и държавни структури, ще успеем да подобрим живота на всички настоящи и бъдещи полз-
ватели на втечнен газ пропан-бутан (LPG). Считаме, че увеличаването на потреблението на най-щадящия околната среда 
енергиен източник за сметка на не толкова екологични енергийни алтернативи трябва да се превърне в национална поли-
тика с цел постигане на по-добра среда за живот, и ще се борим за това със силата на аргументите. 

В България втечнен газ пропан-бутан се използва масово от средата на XX век. В периода до 1989 година и малко след 
това в страната ни няма развити пазарни механизми и доставките до населението и бизнеса се осъществяват от държавно 
дружество, явяващо се монополист на пазара.  След осъществяването на масова приватизация в периода след 1996 година 
монополът става частен, тогава стартира и образуването на конкурентен пазар. Днес търговията с втечнен газ пропан-бутан 
се осъществява в условията на либерален пазар, като изключим редицата регулаторни режими и възможности за намеса 
от страна на държавата основно чрез данъчната политика и капацитетните изисквания към производителите и търговците. 

Сдружението Асоциация на производителите, разпрос-
транителите и потребителите на бутилиран пропан-бу-
тан следва следните цели:

• да обединява производителите, разпространителите и по-
требителите на бутилиран пропан-бутан, като ги представлява и
защитава интересите на обществото;

• да спомага за внедряването на нови технологии в производ-
ството, разпространяването и използването на бутилиран про-
пан-бутан;

• да утвърждава професионални стандарти за сигурност и
безопасност при боравенето с бутилиран пропан-бутан;

• да способства за регламентирано и законосъобразно функ-
циониране на сектора, за утвърждаване на професионални стан-
дарти и за подобряване на относимата нормативна уредба;

• да насърчава икономическия растеж и развитие чрез попу-
ляризиране и подпомагане на използването на бутилиран про-
пан-бутан и да работи за утвърждаване на бутилирания про-
пан-бутан и други екологични горива в бизнеса и домакинствата;

• да следи тенденциите и да анализира развиването на
технологии за екологично чиста енергия и възобновяеми
енергийни източници с цел прилагането им за утвърждава-
не на екологични стандарти и устойчивост.

Сдружението Асоциация на производителите, разпрос-
транителите и потребителите на бутилиран пропан-бу-
тан постига целите си чрез следните средства:

• участие в организирането и провеждането на дебати, кон-
ференции, семинари, обучения;

• участие в обществени обсъждания на стратегии, норма-
тивни актове, проектни инициативи;

• изследвания, анализи, консултиране и експертно съдейст-
вие в областта на енергетиката;

• популяризиране и разпространение на информация за про-
пан-бутан технологиите;

• популяризиране на добри практики и трансфер на инова-
ции за екология и устойчивост;

• партньорство с институции, организации, медии, общности,
бизнес структури, инвеститори;

• поддържане на електронни информационни ресурси и из-
даване на печатни материали;

• подпомагане на пазара и обществото чрез елек-
тронна система за пропан-бутан логистика;

• други средства, които способстват за постигане на
целите и не са забранени със закон.

www.lpgassociation.bg
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К Ъ М  Ч И Т А Т Е Л ЯА Н А Л И З И

БЪЛГАРИЯ ВОДИ ПО ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ЗАГУБЕНИТЕ РАБОТНИ  
МЕСТА В ХОДА НА ПАНДЕМИЯТА

Институт за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР)            

На 14 септември 2020 година Институтът за устойчиво ико-
номическо развитие (ИнУИР) изпрати на заместник минис-
тър-председателката на Р България, министър на туризма и 
председател на Националния съвет за тристранно сътрудни-
чество (НСТС) г-жа Марияна Николова своите коментари  вър-
ху „Анализ на изпълнението на Постановление № 55 на Минис-
терския съвет от 30 март 2020 г. за определяне на условията 
и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел 
запазване на заетостта на работниците и служителите при 
извънредното положение“ и сравнителен анализ за ефекта 
на пандемията COVID-19 и предприетите мерки в защита на 
заетостта и бизнесите за държавите от EU-27 и Обединеното 
кралство.

В писмото се посочва, че Институтът за устойчиво иконо-
мическо развитие се е запознал изключително внимателно с 
предоставените документи, и особено с  „Анализа на изпъл-
нението на Постановление № 55 на Министерския съвет от 30 
март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане 
на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта 
на работниците и служителите при извънредното положение“, 
обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 
или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 
май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територия-
та на Република България (ПМС № 55 от 2020 г. / Постановле-
нието).

От ИнУИР благодарят и за предоставените допълнително дан-
ни за дневния брой регистрирани безработни за 2019 и 2020 
година, както и за допълнителната информация по точка 4 от 
дневния ред на НСТС:

Средната стойност на компенсации (без осигурителните 
вноски за сметка на работодателя), която се изплаща на едно 
лице;

Сравнение на средната стойност на компенсации спрямо 
средния осигурителен доход за страната; среднодневен раз-
мер на компенсацията (без осигурителните вноски за сметка 
на работодателя);

Заключението на МС и МТСП, че средният осигурителен доход 
на лицата, на които са изплатени компенсации (ако бъде пре-
върнат към пълно работно време), е малко по-нисък от сред-
ния за страната.

От ИнУИР високо оценяват стойността на представения до-
кумент като източник на информация както в същинския му 
текст, така и в представените приложения. Според ИнУИР оба-
че проблемът е в аналитичната част на документа. Без да под-
ценяват по какъвто и да е начин усилията на експертите, които 
са работили над него, от ИнУИР отбелязват, че точка 5 – Ефект 

от изпълнението на ПМС № 55 от 2020 г. върху динамиката на 
регистрираната безработица в страната, и точка 6 – Изводи и 
обобщения, изискват много сериозно допълване.

Според ИнУИР аналитичната част на доклада страда от голям 
дефицит в сравнителен план. Доколкото са правени някакви 
сравнения, те са правени (епизодично) само за територията на 
Р България и между отделните отрасли и икономически дей-
ности.

Представените в края „Възможности за подобряване на про-
цеса на планиране преди и по време на прилагане на подобни 
мерки за преодоляване на кризи“ са изключително лаконични 
и с възможно най-общ характер (не бихме ги нарекли дори 
„рамкови“). От ИнУИР не отхвърлят изложеното, но смятат, че 
е необходимо над този въпрос да се работи много повече, и 
препоръката е това да стане задължително с участието и на 
трите страни в трипартитното сътрудничество.

По тези причини ИнУИР смята, че анализът се нуждае от 
сериозно допълнение точно при оценката на постигнатите 
резултати, като това може да стане най-вече на базата на 
сравнения с останалите държави от ЕС, като се сравняват 
процентните данни за ефекта от пандемията COVID-19  вър-
ху динамиката на заетостта и някои други показатели, за 
които ще стане дума по-долу.

Воден от желанието си да допринесе за общата ни работа по 
оценката на ефективността на предприетите мерки в подкрепа 
на заетостта и бизнесите у нас, ИнУИР представя своя принос 
към липсващите сравнителни анализи в представения ни до-
кумент, както и някои изводи и заключения.

По-долу са представени изцяло коментарите и анализът на 
ИнУИР, както и значителна част от графичните приложения, 
предоставени на заместник министър-председателката г-жа 
Марияна Николова на 14 септември 2020 г. по време на засе-
данието на Националния съвет за тристранно сътрудничество 
(НСТС).

1. Произход на използваните за сравнителен анализ емпи-
рични данни

Ще започнем с благоприятния факт, че разполагаме с данни, 
с емпиричен материал, отразяващ въздействието на панде-
мията върху заетостта и труда точно през месец април 2020 
година, който беше съдбоносен за по-нататъшния ход на не-
щата. Наличните емпирични данни, чийто произход ще бъде 
подробно описан по-долу, са достоверни и не са натоварени с 
никакви политически или отраслови пристрастия.
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На 9 април 2020 година Eurofound (европейска агенция, три-
партитен орган за изследване на качеството на живота, ин-
дустриалните отношения и мониторинг на промяната в дър-
жавите от ЕС, известна още и като „Дъблинската фондация“) 
стартира електронно социологическо проучване „Живот, рабо-
та и COVID-19“ („Living, working and COVID-19“), което цели да 
улови най-непосредствените промени по време на пандемията 
и нейното въздействие. Целта на изследването естествено е 
била да спомогне за формирането на отговора на кризата в 
Европейския съюз.

Вече наличните първи резултати от изследването, свързани 
с работата по време на пандемията, са на наше разположе-
ние. Данните покриват широка гама от въпроси, включително 
статут на заетост, работно време, баланса семеен живот – слу-
жебна кариера, разпространяване на работата от разстояние 
(telework) и сигурност на работните места. Изследването е на-
правено, като варират държавите, полът и възрастта на рес-
пондентите.

Параметрите на изследването и метаданните са, както след-
ва: Работа на терен: от 9 април 2020 г. до 30 април 2020 г. 
Размер на представителната извадка: 86 457 анкетирани, 
като 62 755 души са отговорили изцяло на въпросниците. Це-
левата група е населението на възраст 18 и над 18 години. 
Пространственото покритие на изследването е върху държа-
вите от EU-27 и Обединеното кралство. Начинът на събиране 
на отговорите на въпросниците е онлайн, като за достигане 
до респондентите са използвани методите на разрастване 
на обхвата в геометрична прогресия (като снежна топка – 
snowballing) и масова реклама в социалните медии. Работни-
ят документ, в който са публикувани резултатите, е „Living, 
working and COVID-19: Methodological note of Wave 1“. Данни-
те са на разположение под формата на интерактивна карта 
на адрес: https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/
working-teleworking.

Работата по обработката и анализа на емпиричните данни, 
предоставени от Eurofound, беше извършена от Института за 
устойчиво икономическо развитие по поръчка на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Поради начина на провеждане на изследването достовер-
ността на данните за различните държави е все пак различ-
на. Поради високите стандарти на Eurofound данните за някои 
държави в отделни случаи са изключени като недостатъчни, 
което ще се види ясно при изложението по-нататък.

2. Описание на направения сравнителен анализ на базата 
на наличните емпирични данни

Специално за нуждите на анализа на ефективността на мер-
ките в подкрепа на бизнеса и на заетостта в България тези 
емпирични данни дават много сериозни възможности. За осъ-
ществяването на този анализ бяха обособени четиринадесет 
(14) различни варианта на „разрези“ за разглеждане на по-

лучените данни по пол, възраст и начин на загубване на ра-
ботното място – постоянно или временно. Данните са дадени 
в петнадесет приложения, които могат да бъдат разгледани 
в подробности в публикацията в сайта blacksea-caspia.eu. Тук 
представяме петте може би най-важни диаграми и карта, 
които илюстрират заключенията в настоящия анализ.

Диаграма на лицата в ЕС на възраст от 18 до над 50-годишна 
възраст от мъжки и от женски пол, които са загубили работата 

си постоянно или временно – общо

Карта на лицата в ЕС на възраст от 18 до над 50-годишна въз-
раст от мъжки и от женски пол, които са загубили работата си 

постоянно или временно – общо

Диаграма на лицата в ЕС на възраст от 18 до над 50-годишна 
възраст от мъжки и от женски пол, които са загубили работата 

си постоянно
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Диаграма на лицата в ЕС на възраст от 18 до 34-годишна възраст 
от мъжки и от женски пол, които са загубили работата си 

постоянно

Диаграма на лицата в ЕС на възраст от 35 до 49-годишна възраст от 
мъжки и от женски пол, които са загубили работата си постоянно

3. Някои заключения, произтичащи от сравнителния анализ

 От представените сравнителни данни за EU-27  и Обеди-
неното кралство може да се даде оценката, че България седи 
зле в общата картина.

 Най-тревожният факт е, че България седи изключител-
но зле по отношение на ПОСТОЯННО загубени работни места. 
В тази категория България е абсолютен лидер в две от въз-
растовите групи. Тя е на първо място по постоянно загубени 
работни места във възрастовите групи от 18 до 34 години су-
марно за двата пола.

Малко по-благоприятно е положението при възрастовата гру-
па на хората над 50-годишна възраст сумарно за двата пола, 
където България е на „по-благоприятното“ четвърто място.

В крайна сметка, когато се говори за цялата съвкупност на 
мъжете и жените от 18 до над 50-годишна възраст, загубили 
работата си постоянно, България отново е на първо място.

Тези данни би трябвало да ни обезпокоят много, защото по-
добно убедително „лидиране“ говори за травматичния харак-
тер на станалото.

Още по-неприятно е, че ударът е понесен в най-голяма 
степен от младите и от хората от средната възраст.

Това положение може дори да стане причина за допълни-
телна радикализация на обществените настроения с набли-
жаването на края на срока на изплащане на обезщетенията 
срещу безработица (там, където има такива).

Вижда се също така, че в сравнителен европейски план 
ударът, който сме понесли и който видимо не е бил особе-
но смекчен от иначе многобройните мерки в подкрепа на 
бизнеса и на заетостта, е бил толкова силен, че ни изпра-
ща на челна позиция и при генералната съвкупност. При 
разглеждане на мъже и жени заедно, на възраст от 18 
до над 50 години, загубили работата си и постоянно и 
временно, България е на пето (5) място от общо 28 дър-
жави. При това става дума за процент, който е много обез-
покоителен – 37,4. Също така трябва да се има предвид, 
че България се е оказала на пето, а не да речем на трето 
място, главно поради огромния брой загубили работата си 
ВРЕМЕННО в Гърция и Кипър поради колапса на туризма в 
тези държави.

Пак в сравнителен план можем да се досещаме, че отра-
сли, в които в други държави хората губят работните си 
места временно, у нас работните места са загубени за по-
стоянно. Това също трябва да ни накара още един път да 
обсъдим и анализираме предприетите мерки в подкрепа 
на бизнеса и на заетостта.

Желанието на ИнУИР в никакъв случай не е да сеем песи-
мистични настроения или паника, но сме длъжни да пре-
дупредим, че има ясни количествени индикатори, че пред-
приетите мерки не са сработили в достатъчна степен.

Вижда се, че България е изправена пред необходимостта 
да положи по-големи усилия от по-голямата част от дър-
жавите от ЕС, за да възстанови щетите, нанесени от панде-
мията. Тук трябва да се имат предвид и рисковете от пов-
торение на пандемията, от „втора вълна“, с всички трудно 
прогнозируеми последици от нея. Трябва да се има предвид 
и видимата заплаха за политическата стабилност, пред коя-
то е изправено обществото.

Всичко това изисква много съгласувани действия на 
държавата (и на изпълнителната, и на законодателна-
та власт), на работодателите и на работниците и служи-
телите както в лицето на техните организации, така и в 
личен план, подкрепяни от експертизата на всички до-
бронамерени експерти, които биха искали да допринесат 
за преодоляването на изключително не-
благоприятните последици от пандемията 
COVID-19.

А Н А Л И З И
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[1] Президентът на Туркменистан набеляза мерките за поддръжка на икономи-
ката в периода на коронавирусната пандемия

blacksea-caspia,  
Дата: 04.04.2020, рубрика „Региони“.

[2] Азербайджан е модел на мулти-
културализъм и толерантност 

Н. Пр. Фикрет Ахундов, 
Дата: 05.04. 2020, 
рубрика „Анализи“.

К А Т А Л О Г

КАТАЛОГ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ В САЙТА BLACKSEA-CASPIA.EU 
АПРИЛ 2020 ГОДИНА, ПОДРЕДЕНИ ПО ХРОНОЛОГИЧЕН РЕД

[7] BASF възнамерява да разшири деловото си участие в нефтохими-
ческата промишленост на Азербайджан

Ляман Зейналова, 
Дата: 11.04.2020, 
рубрика „Региони“

[4] При необходимост в Туркме-
нистан ще бъдат въведени огра-
ничителни мерки заради епиде-
мията от коронавирус 
 

blacksea-caspia, 
Дата: 06.04.2020, 

рубрика „Региони“.

[6] Какъв е редът за отсрочване на 
задълженията към банките?

АББ, 
Дата: 10.04.2020, 
рубрика „Региони“

[10] В Казахстан ще преустановят про-
верките в промишлените предприятия 
през периода на извънредното поло-
жение

Наргиз Садъхова, 
Дата: 11.04.2020,
рубрика „Региони“

[5] В Туркменистан създават специални медицински групи за здра-
вен контрол с цел профилактика на COVID-19 

GÜNDOGAR NEWS, 
Дата: 10.04.2020, 

рубрика „Региони“.

[8] Гурбангулъ Бердимухамедов: 
Благодарение на координираните 
съвместни усилия на Туркменистан 
и Азербайджан паромната връзка 
между пристанищата Туркменбаши 
и Баку продължава да действа

blacksea-caspia, 
Дата: 11.04.2020,

 рубрика „Региони“

[3] Каспийското пристанище Актау в 
Казахстан продължава обработката 
на товарите независимо от заплахата 
от коронавируса.

Наргиз Садъхова, 
Дата: 08.04.2020, 
рубрика „Региони“.

[9] Джек Ма и „Алибаба“ изпратиха 
медицинска защитна екипировка в 
Казахстан 

Наргиз Садъхова, 
Дата: 11.04.2020, 
рубрика „Региони“
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[22] Помощта от Азербайджан за бор-
ба с коронавируса предизвика в Иран 
позитивен отзвук – посланик Джавад 
Джахангирзаде 

Елнур Багъшов, 
Дата: 18.04. 2020, 
рубрика „Региони“.

[12] Броят на починалите от коронави-
рус в Иран надхвърли 4500 души

 
blacksea-caspia, 
Дата: 13.04.2020, 
рубрика „Региони“

[13] Консорциумът TAP AG, който строи Трансад-
риатическия газопровод, ще окаже финансова 
помощ на Гърция, Албания и Италия за борба с 
коронавируса, в размер на 1,5 ми-
лиона евро

TAP Press Office, 
Дата: 14.04.2020, 
рубрика „Региони“
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[18] В МВнР на Турменистан обсъдиха въ-
проса за получаване на статут на наблюда-
тел в световната търговска организация 

(WTO) Авblaksea-caspia, 
Дата: 16.04.2020, рубрика „Региони"

[15] 17 нови нефтохимически завода в 
Иран ще заработят до месец март 2021 г.

Tehran Times, 
Дата: 15.04.2020, 
рубрика „Региони“

[17] Европейският съюз изрази своя-
та признателност на Азербайджан за 

оказаната поддържка 

blacksea-caspia, 
Дата: 16.04.2020

[20] Казахстан ще изпрати хуманитарна 
помощ на Киргизстан и Таджикистан 

blacksea-caspia, 
Дата: 17.04.2020, 
рубрика „Региони“

[21] Обсъдиха на видеоконферен-
ция доставките на произведения на 
текстилната промишленост от Узбекис-
тан на японския пазар

blacksea-caspia, 
Дата: 17.04.2020

[14] Грузия не признава така наречените „избо-
ри“ в Нагорни Карабах

blacksea-caspia, 
Дата: 15.04.2020, 
рубрика „Региони“

[11] Работодатели и синдикати: из-
разяваме пълната си подкрепа за 
всички необходими стъпки за ини-
цииране на процедурите за присъе-
диняване на България към ERM II до 
края на месец април 2020 г.

 

blacksea-caspia, 
Дата: 12.04.2020, 
рубрика „Региони“

[16] Осигуряването на движение-
то на стоковите товаропотоци ще 
бъде един от бъдещите приорите-
ти на Тюркския съвет

Наргиз Садъхова, 
Дата: 16.04.2020, 
рубрика „Региони“

[19] USAID изпрати в Узбекистан го-
ляма пратка продоволствена помощ

U.S. Embassy in Uzbekistan, 
Дата: 16.04.2020, рубрика „Региони“
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[29] Линда Ауанис и България като 
втори дом

Катя Димитрова, 
Дата: 25.04.2020, 
рубрика „Анализи“

[26] Илхам Алиев разказа, кога ще 
започне добива на природен газ от 
находището „Абшерон“, 

blacksea-caspia, 
Дата: 24.04.2020, 

рубрика „Региони“.

К А Т А Л О Г

[24] Правителството на Грузия ще представи антикризисен въз-
становителен план 

Тамилла Мамедова, 
Дата: 22.04.2020

[23] Руска мобилна лаборатория е открила случаи на заразяване на 
арменски военнослужещи с 
коронарвирус 

Sputnik Armenia, 
Дата: 18.04.2020, 
рубрика „Региони“

[27] Облачната платформа HUAWEI 
помага в борбата с COVID-19. 

blacksea-caspia, 
Дата: 24.04.2020, 

рубрика „Региони“.

[25] Гвардейците на Ислямската рево-
люция съобщиха, че първият ирански 
военен изкуствен спътник на Земята 
„е изведен успешно в орбита“

Радио „Farda“, 
Дата: 22.04.2020, 

рубрика „Региони“.

[28] Откриха първия паметник на загиналите от Ходжали в Ев-
ропа 

blacksea-caspia, 
Дата: 24.04. 2020, 
рубрика „Региони“

[30] Министерството на правосъдието 
на Узбекистан: средствата за масова 
информация в Русия неправилно интер-
претират узбекския закон за уважение-

то към държавния език 

Blacksea-caspia, 
Дата: 28.04.2020, 
рубрика „Региони“

[31] ЕБВР е готова да инвестира в 
Азербайджан повече от четвърт ми-
лиард евро

blacksea-caspia,
 Дата: 28.04.2020, 
рубрика „Региони“

[32] В Таджикистан забраниха русифицираните фамилни и бащини имена 

blacksea-caspia, 
Дата: 29.04.2020,

 рубрика „Региони“



   Висшето училище подготвя високоспециализирани кадри в три направления в образователно-квалификационните 
степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.  ВУСИ предлага на студентите модерно обучение както  в утвърдени, така 
и в иновативни и перспективни специалности, които гарантират успешна професионална кариера и реализация.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА” „ИКОНОМИКА”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”„АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

 4004 Пловдив, Кукленско шосе 13 
   032/260 974; 0882 392 737; 032/622 522   priem@vusi.bg
  Офис София:   02/423 8320;   sofia@vusi.bg
 Офис Хасково:   038/500 440;   haskovo@vusi.bg

https://www.vusi.bg/


Региони
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Иран

Узбекистан

Казахстан

Каспийско море

Румъния

Русия

Туркменистан

Турция

Черно море

Украйна

4004 Пловдив, Кукленско шосе 13
тел. 032/622 522

blacksea-caspia@vusi.bg

https://blacksea-caspia.eu/

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




