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ВЗЕМЕТЕ СИ
 ЧИСТА БУТИЛКА. 
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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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Изминалата година беше изключително богата на събития в 
Закавказието и Средна Азия. Несъмнено най-драматични бяха 
събитията, свързани с войната в Нагорни Карабах. В периода 8 
– 10 ноември 2021 година приключи вторият етап от войната в 
Нагорни Карабах. Документът, с който това стана, е изявление-
то на президентите на Азербайджан, Армения и Русия – Илхам 
Алиев, Никол Пашинян и Владимир Путин, публикувано на 10 
ноември 2021 година. С това се слага край (засега) на Втората 
Карабахска война, известна и като 44-дневната война. В Азер-
байджан тя беше обявена за Отечествена война, което е разби-
раемо, като се имат предвид резултатите от военните действия.

Обявените в условията на примирието между Азербайджан и 
Армения условия дават определени възможности за отваряне 
на икономическите връзки в региона, както и за намаляване на 
многогодишната изолация на Република Армения, която беше 
„заклещена“ между затворените си граници с Азербайджан и 
Турция. Големият въпрос е, че в Армения все още не може да 
бъде идентифицирана „Партията на мира“. Ситуацията е изклю-
чително иронична, защото има изгледи „Партия на мира“ да ста-
не по неволя партията на президента Пашинян, независимо че в 
крайна сметка Втората Карабахска война беше в огромна степен 
инспирирана от неговата политика.

Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския 
регион (ЛПЧКР) следи внимателно процесите в Закавказието, 
което се вижда и от нейната публикационна активност както на 
сайта blacksea-caspia.eu, така и от участието на членовете на 
Лабораторията в международната научна конференция „Предиз-
викателствата за сигурността и икономиката на държавите от 

Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион“.

В този брой на Бюлетина предлагаме статията на д-р Надия 
Теодоровна Бойко – член на ЛПЧКР и научен сътрудник в Укра-
инската академия на науките, на тема „Нациите умират не от ин-
фаркт. Първо те онемяват“, или езикът като фактор за национал-
ната сигурност на Украйна“.

В следващия брой на бюлетина ще представим участието и на 
останалите членове на ЛПЧКР в международната научна конфе-
ренция „Предизвикателствата за сигурността и икономиката на 
държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския 
регион“.

Ръководството на ЛПЧКР приветства новите членове на Лабора-
торията – доц. д-р Бояна Боянова Димитрова и инж. Иван Гълъбов 
Гълъбов, които ще представим в следващия брой на бюлетина.
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ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

Международната научна конференция „Предизвикателствата за сигурността и ико-
номиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион“



ВУСИ ДАВА ОТЛИЧНА ПОДГОТОВКА, ОТГОВАРЯЩА  ВУСИ ДАВА ОТЛИЧНА ПОДГОТОВКА, ОТГОВАРЯЩА  
НА НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДАНА НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

„Защита на информацията“, „Киберсигурност“ и „Корпоративна си-
гурност“ са само част от програмите, между които могат да избират 
кандидат-магистрите в направление „Национална сигурност“. Же-
лаещите да се развиват в това направление могат да учат още в спе-
циалностите „Управленска психология и сигурност“, „Международни 
отношения и сигурност“, „Митническо разузнаване и разследване“, 
„Съвременни охранителни системи и сигурност“, „Криминалистика“, 
„Национална сигурност“, „Противодействие на тероризма“ и „Проти-
водействие на престъпността и опазване на обществения ред“. Всич-
ки специалности в направлението се водят по иновативни и модерни 
европейски учебни планове, които представляват интерес за всички 
амбициозни млади хора.

Не по-малко атрактивни са и програмите в направление „Икономи-
ка“. Иновативните специалности, като „Валутен, митнически и данъ-
чен контрол“, „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ 
и „Икономика на туризма“, привличат интереса на хората, желаещи 
да се развиват в сферата на икономиката. Изключително търсени на 
пазара на труда са и специалистите, завършили „Дигитален марке-
тинг“ и „Маркетинг“ – програми, които ВУСИ предлага. Специалистите 
от „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“ пък са нужни и търсени в 
почти всички частни фирми и държавни институции.

Огромен е интересът от страна на студентите, завършващи ОКС „ба-
калавър“, да продължат с магистратура „Управление на човешките 
ресурси“ в професионално направление „Администрация и 
управление“. Не по-малко търсени са и „Мениджмънт на хо-
телиерството и ресторантьорството“ и „Мениджмънт на регио-
налното развитие и сигурност“.

Завършилите „Управление на бизнес информационните техноло-
гии“ и „Управление на софтуерните технологии“ също се реализират 
на ръководни позиции скоро след завършването си. Във ВУСИ жела-
ещите да изучават „Стопанско управление“ получават изключително 
добра подготовка.

За максимално улеснение всички желаещи могат да кандидатстват 
онлайн, а приемът става по документи. Право на обучение в магистър-
ските 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 семес-
триалните изпити и оценките от държавните изпити или от защитата 
на дипломната работа.

Студентите в магистърските програми на ВУСИ получават възмож-
ността да се обучават в университет на изключително високо европей-
ско ниво, където академичният състав е изцяло от професионалисти в 
своите области. Магистърските програми във ВУСИ покриват най-тър-
сените от пазара на труда ниши в сферата на националната сигурност, 
икономиката и управлението.

За да бъде максимално в полза на студентите, ВУСИ предлага за-
дочно обучение в магистърските програми, където обучението и изпи-
тите се провеждат през събота и неделя. Студентите могат да се въз-
ползват и от онлайн обучението, което се провежда в платформата на  

Microsoft 365 – Teams.

Избери ВУСИ, гарантирай сигурността!

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.

СРЕД НАД 20 МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ИЗБИРАТ ЖЕЛАЕЩИТЕ  
ДА ПРОДЪЛЖАТ СЛЕДВАНЕТО СИ

На снимката: Магдалена Виденова – бакалавър „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, понастоящем магистър в същата специалност, и Валентин Терзиев – 
бакалавър „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.
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К Ъ М  Ч И Т А Т Е Л Я

Тези думи в заглавието на статията принадлежат 
на поетесата от поколението на т.нар. „шестдесятни-
ци“ – Лина Костенко, и ако за другите народи биха 
звучали като красива и емоционална метафора, то 
за украинците те придобиват екзистенциално зна-
чение. В случая се актуализира въпросът за оцеля-
ването не само на нацията като цяло, но и на всеки 
индивидуален украиноезичен украинец в частност.

В руския наратив, с който преди 7 години беше 
обоснована анексията на Кримския полуостров и 
началото на руско-украинската война в Източна 
Украйна, звучеше и следният лозунг: „Да защитим 
рускоезичното население на Украйна“. Поразителна 
беше не толкова абсурдността на лозунга, колкото 
агресивността, с която той и други подобни измис-
лени нови наративи биваха насаждани в съзнанието 
на украинските и на руските граждани, за да подбу-
дят ненавист и вражда.

Всъщност по улиците на украинските градове 
(независимо от региона), по телевизията, в уч-
режденията, предприятията и навсякъде руският 
език звучи свободно. Със сигурност може да се 
каже: държавата Украйна не беше готова за такава 
мощна информационна атака с фалшиви новини от 
Русия, а от своя страна украинските граждани се 
предовериха на медиите, без да проверяват оче-
видните фалшиви новини (фейкове), създадени на 
принципа „80 процента лъжа/20 процента истина“.

Какво не е наред с украинците и украинския 
език? Има ли право държавата Украйна да разви-
ва украинския език, без да се страхува от военна 
агресия от североизточния си съсед, ако в чл. 10 
от Конституцията ѝ е записано: „Държавният език в 
Украйна е украинският език“? Има ли право и въз-
можност обикновеният говорещ на украински ук-
раинец да получи образование, да гледа филми, да 
чете, да общува на работа и след това у дома си на 
украински език и да не чувства морално унижение 
или да бъде измъчван за това някъде в сегашния 
Крим, Донецк или Луганск? Едни такива простички 
и риторични въпроси, при това задавани в ХХI век! 
Прости и риторични, но не и за държавата Украйна, 
където езикът не е просто средство за комуникация 
и национална самоидентичност, а и обект на посто-
янни манипулативни атаки.

И досега почти 400-годишната политика на 
лингвоцид на украинския език продължава, а об-
виненията във „войнстващ национализъм“ или 
дори „фашизъм“ постоянно звучат не само в ру-
ските пропагандни медии, но и от устата на висши 
руски длъжностни лица, включително и на между-
народната арена. Политиката на съвременна Русия, 
както и на нейните предшественици – царска Русия 
и СССР, е насочена към асимилиране на украинци-
те и унищожаване на украинската култура. Руската 
федерация полага максимални усилия и изразход-
ва немалко ресурси както за завземане на украин-
ски територии, така и за унищожаване на основите 
на нашата национална идентичност. Тя работи за 
подкопаване и прогресивно ерозиране на нацио-
налната сигурност на Украйна.

Без да навлизам в детайлите на историята на 
лингвоцида, ще подчертая главното, което изя-
снява причините за тези предизвикателства към 
националната сигурност, пред които е изправена 
съвременна Украйна.

Според министъра на вътрешните работи на Ру-
ската империя Пьотр Валуев (1815 – 1890) – автор 
на „Валуевския циркуляр“ (1863), „малоруският 
език не е съществувал, не съществува и не може 
да съществува...“ [13: 74]. Въпреки това само през 
XIX век руското правителство е издало 13 акта (а от 
XVII век – 24), които са ограничавали функциони-
рането на украинския език, култура и обучение и са 
насърчавали политиката на русификация и асими-
лация на украинското население.

Съгласно „Валуевския циркуляр“ се е забранява-
ло печатането на украински език на книги с духовно 
съдържание, учебници за училищата, а печатането 
на художествена литература е било възможно само 
след съответното разрешение на цензурата.

Украинската литература и култура, едва започна-
ли да се възраждат след безпощадния разгром на 
Кирило-Методиевото братство през 1847 г. и ареста 
на водещите дейци на културата и обществената 
мисъл Т. Шевченко, П. Кулиш, Н. Костомаров, В. 
Билозерский, О. Маркевич и др., отново се оказват 
на ръба на оцеляването. Статистиката показва, че 
ако през периода 1860 – 1863 г. са издадени 114 
заглавия на украински език, то през 1864 – 1869 
г. са издадени само 23 [8]. Освен това украинците е 
трябвало да ограничат дейността на неделните учи-
лища, където децата на бедните, евреите и работ-
ниците получавали елементарни начални познания.

През 1876 г. цар Александър ІІ подписва Емския 
указ, с който разширява действието на „Валуевския 
циркуляр“, като допълнително забранява:

– да се внасят книги на украински език на терито-
рията на Руската империя без специално разрешение;

– да се публикуват художествени произведения 
на украински, да се правят преводи от чужди езици 
на украински, да се пишат украински текстове към 
нотни листове; да се печатат каквито и да е книги на 
украински език;

– да се поставят театрални представления на укра-
ински (отменено през 1881 г.);

– да се организират концерти с украински песни;
– да се преподава украински в училищата [13: 139].
Впрочем политиката на СССР за развитието на на-

ционалните езици, включително и на украинския, 
като цяло беше дори по-неблагоприятна, отколкото 
в царска Русия, тъй като в ръцете си КПСС имаше 
мощни лостове за асимилационно влияние, което 
се осъществяваше чрез обширната система на учи-
лищата, професионалното и висшето образование, 
по-ефективно работещата пропагандна машина в 
сравнение с царската, а репресивната система рабо-
теше безупречно.

Докато царският режим е действал открито, под-
лостта на комунистите се заключаваше в това, че на 
думи декларираха свободното развитие на национал-
ната украинска култура, а всъщност още в началото 
на 30-те години на миналия век с бързи темпове и 
по заповед от Москва започнаха да променят украин-
ския правопис, приближавайки го до руския.

Подобна ситуация се наблюдаваше и в лексикогра-
фията: изконни украински думи бяха забранени, а 
в най-добрия случай те бяха на трето или четвърто 
място в речника, като на първо се поставяше не-
коректно преведена руска дума. Фактически беше 
зачеркната огромната работа на няколко поколения 
украински езиковеди и лексикографи, чиито трудове 
бяха унищожени или забранени [17].

Някои учени се озовават в изгнание като „украин-
ски националисти“, а мнозинството от тях никога не 
се връщат от там. Така на 6 април 1933 г. със заповед 
на Народния комисариат на Украйна е създадена ко-
мисия, чиято задача е да „провери работата на ези-
ковия фронт“, да „очисти теоретичния фронт от целия 
буржоазно-националистически боклук, да поведе по 
истински пролетарски път създаването на украин-
ската научна терминология, да поправи украинската 
фразеология и украинския правопис“ [14: 42]. Члено-
вете на комисията бяха твърдо убедени, че украин-
ският правопис от 1928 г., както и терминологичните 
речници на Института за украински език създавали 
„изкуствени бариери между украинския и руския 
език“ [14: 43].

През 1938 г. излиза постановление на Съвета на на-
родните комисари на СССР и ЦК на ВКП (болшевики) 
„За задължителното изучаване на руски език в учи-
лищата на националните републики и региони“ [11] и 
въпреки че в този документ не се споменават никак-
ви привилегии за руския език, то още в следвоенния 
период преподавателите по руски език получават 
надбавка 25 % от заплатата. Упражнява се безпре-
цедентен натиск върху родителите за изучаване на 
руски език, особено в по-големите градове, така че 
украинскоезичните училища и паралелки намаляват 
значително. Така например за 10 години (1951 – 
1962) учениците в украинскоезичните училища нама-
ляха с 16,9 %, а в рускоезичните се увеличиха с 13,2 
% [7: 44]. За сравнение през 1959 г. етническите укра-
инци представлявали 76,8 % от общото население на 
Украйна, а етническите руснаци – само 16,9 % [10].

А Н А Л И З И

„НАЦИИТЕ УМИРАТ НЕ ОТ ИНФАРКТ. ПЪРВО ТЕ ОНЕМЯВАТ“, ИЛИ 
ЕЗИКЪТ КАТО ФАКТОР ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА УКРАЙНА
ст.н.с. д-р Надия Бойко                 
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Последователната русификационна политика на 
КПСС доведе до това, че в края на 80-те години в 
Киев имаше само 34 училища на украински език (УУ), 
152 – рускоезични (РУ), 88 смесени училища (РУУ); в 
Днепропетровск съответно: УУ – 9, РУ – 125, РУУ – 6; 
в Донецк: УУ – 0, РУ – 146, РУУ – 0, и т.н. [18].

Сред действените фактори за бързата русификация 
на първо място са психологическите и материалните: 
рускоезичният специалист имаше по-голям шанс да 
получи по-добра работа, а украинският език и култу-
ра се смятаха на нискокачествени, селски, ползвани 
само за целите на пропагандата и за демонстрация 
на националното многообразие.

След провъзгласяването на независимостта на 
Украйна през 1991 г. ситуацията се променяше 
много бавно и невинаги в правилната посока, често 
тези промени бяха повърхностни и символични. По-
ради факта, че по-голямата част от бившата партий-
ната номенклатура остана във властта, усилията като 
цяло не бяха насочени към последователно преодо-
ляване на последиците от тоталитарното минало, въ-
преки че се отваряха архивите на КГБ, реабилитираха 
се осъдените по политически причини, преименуваха 
се улици и градове и се демонтираха паметниците на 
най-върлите комунистически дейци.

Показателно е, че примерно паметникът на Ленин 
стоя на една от централните улици в Киев чак до 8 
декември 2013 г. За съжаление, нямаше публично 
осъждане на цялостната престъпна дейност на КПСС, 
дори нещо повече – Комунистическата партия на Ук-
райна беше забранена чак през 2015 г.

Започвайки от 90-те години на миналия век, учи-
лищата и висшето образование бавно преминаваха 
към украински език на обучение в повечето северни 
и централни региони на страната, но в противопо-
ложна посока ситуацията с печатните издания и ме-
диите според статистиката се влошаваше. Ако през 
1995 г. изданията на украински език представляваха 
70 от общия брой, то през 2004 г. бяха само 28 %. 
Делът на годишния тираж на вестници, издавани на 
украински език, от 1995 до 2004 г. намаля от 50 на 32 
%. В същото време рускоезичните вестници в Украй-
на нараснаха в общия тираж от 45 на 64 % [2].

Една от причините за това беше липсата на дър-
жавна политика в областта на печата и книгораз-
пространението, насочена към подкрепа на украин-
ската книга, поради което украинският книжен пазар 
беше залят с евтина продукция на руски език, идва-
ща от Руската федерация.

2004 г. стана повратна точка в общественото съз-
нание на украинците в Източна Украйна и АР Крим, 
защото предизборната президентска кампания на  
В. Янукович се основаваше на нов наратив, предло-
жен от руските политически стратези. Манипулирай-
ки обществените настроения на русифицираните Из-
ток и Юг на Украйна, Партията на регионите внуши на 
населението убеждението за „трите вида на Украйна“ 
– западни, централни, южноизточни; също така, че 
Донбас храни цяла Украйна, а Западна Украйна са 
„фашисти“ или „бандеровци“, „слуги на Хитлер“, кои-
то живеят за сметка на Донбас.

Дори се появиха билбордове, на които опози-
ционният кандидат В. Юшченко беше изобразен в 
нацистка униформа. Политическата технология на 

създаване на страхове, свързани с украинския език 
и насилствената т.нар. „украинизация“, беше пред-
назначена за увеличаване на степента на омраза към 
проукраинските сили, като по този начин се целеше 
да се консолидира избирателният корпус на Партията 
на регионите.

Ако авторитарната империя не може окончателно 
да унищожи някоя нация, да асимилира нейната 
култура и да подкопае националната ѝ сигурност 
чрез репресивните механизми и по-големи финан-
сови възнаграждения на отговорните лица, то тя ще 
се опита да го постигне с помощта на откровено ли-
цемерие и пълномащабно измамничество. Нещо по-
вече – прави се опит правилата и принципите на ев-
ропейското право да бъдат използвани срещу самата 
атакувана държава, като основното не е законът, а 
кой и как го тълкува.

Пример за грандиозна манипулация, насочена към 
подкопаване на националната сигурност на Украйна, 
е т.нар. „3-К закон: Кремъл-Кивалов-Колесниченко“ 
с официалното название „За основите на държавна-
та езикова политика“, въведен за разглеждане от 
Bърховната рада на Украйна на 7 февруари 2012 г., 
влязъл в сила на 10 август 2012 г. [5].

Парламентарното мнозинство на президента 
Янукович, съзнателно изкривяващо редица норми на 
Европейската харта на езиците и игнорирайки отри-
цателните заключения на Главното научно-експертно 
управление на апарата на Върховната рада на Украй-
на, декларациите от държавни и научни учреждения 
(Института за езика и Института за литература на На-
ционалната академия на науките на Украйна), както 
и мненията на влиятелни експерти по отношение 
на негативните последствия от приемането на този 
законопроект, прие този закон с безпрецедентно на-
рушаване на правилата за гласуване в парламента. 
(Между другото това даде основание на Конститу-
ционният съд на Украйна да обяви на 28 февруари 
2018 г. този закон за невалиден [9].)

След приемането на езиковия закон изказването 
на един от тогавашните лидери на проправителстве-
ното мнозинство – М. Чечетов, се превърна в крила-
та фраза: „Мы их развели, как котят!“ („Как само ги 
врътнахме, като котета“) [12].

Не само процедурата на гласуване, но и подписва-
нето на този закон беше чудовищна демонстрация на 
върховенството на циничната измама и манипулация 
от страна на управляващия тогава елит. Tака напри-
мер, въпреки че на 6 юли 2012 г. председателят на 
Bърховнага рада В. Литвин беше заявил, че няма ос-
нование да подпише, на 31 юли той подписа и изпра-
ти закона за потвърждение на президента Янукович.

Съветникът на президента на Украйна, ръководи-
тел на Главното управление по въпросите за кон-
ституционноправова модернизация – М. Ставничук, 
също официално не препоръча подписването на 
закона и заяви, че споделя загрижеността на обще-
ството относно възможните последици и рискове от 
влизането му в сила [4].

Президентът Янукович на 7 август 2012 г. на среща 
с представители на украинската интелигенция обеща 
да не подписва закона, а да го върне на Радата за 
доработване, но още на следващия ден го подписа.

Разбира се, тези действия на президента В. Януко-
вич и на неговото мнозинство в парламента не биха 

могли да не смутят украинското общество, тъй като 
законът „За основите на държавната езикова поли-
тика“ (чл. 7, ал. 3), въпреки че признава статута на 
украинския като държавен език в Украйна, същест-
вено разширява функционирането на т.нар. „регио-
нални езици“, дори ако техните носители биха били 
по-малко от 10 % от населението на даден район [5].

Законът също така не съдържаше ясно тълкуване 
на използването на термините „граници на терито-
рията“, „граници на териториално-административ-
ните единици“ – термини, които бяха от основно 
значение за нормативната уредба на регионалните 
езици. Подобна ситуация несъмнено би създала хаос 
и недоразумения, тъй като границите на териториал-
но-административните единици не съвпадат с гра-
ниците на компактното местожителство на което и да 
е от националните малцинства в Украйна.

Законът 3-К всъщност разширява функциониране-
то на руския език в Украйна, тъй като авторите му по 
свой начин тълкуват нормите на Европейската харта 
на регионалните езици, където няма пряка корела-
ция между статута на регионален език с процентното 
съотношение на националните малцинства при на-
селението. Хартата само препоръчва защитни и сти-
мулиращи мерки за използването на регионалните 
езици, но не ги обвързва и не задължава местните 
власти да вземат допълнителни решения относно 
разпределянето на територии за използване на реги-
оналните езици.

Друга груба терминологична и логическа манипу-
лация на Закона 3-К беше заместването на термина 
„украински език“ с термина „роден език“, а именно 
„роден език е първият език, който човек е усвоил в 
ранна детска възраст“ (чл. 1) [5], – термин и форму-
лировка, които в полиетническа Украйна, разбира се, 
не са идентични. Освен това този закон съдържа и 
редица други груби нарушения и несъответствия с 
действащите закони на Украйна, за което съответни-
те държавни институции обърнаха изрично внима-
ние на Радата.

Възможно ли бе езиковият въпрос да разгневи 
населението на Източна Украйна и да предизвика 
„парада на народните републики“ без манипулация-
та и ескалацията на антиукраинската пропагандна 
агресия? Един от отговорите на този въпрос е, че на 
стадионите в Донецк, Киев и Лвов не само по вре-
ме на Мондиал 2012, но и по време на национални 
мачове се вееше жълто-синьото знаме на Украйна, 
пееха химна на Украйна и викаха „Слава на Украйна! 
Слава на героите!“.

Милиони бежанци от анексирания Крим и оку-
пирания Донбас избягаха преди 7 години именно в 
западните и централните райони на Украйна. Фут-
болните фенове от Донецк, Луганск, Одеса, Харков 
бяха едни от първите доброволци, отишли на фронта 
през 2014 г., когато Русия започна окупацията на Из-
точна Украйна.

Конституционният съд на Украйна анулира Закона 
3-К и на 25 април 2019 г. беше приет Закон за осигу-
ряване на функционирането на украинския език като 
държавен [6], чиито автори се опитаха максимално 
да отчетат сложната ситуация в страната, както и да 
хармонизират нормите му с други нормативни актове 
на Украйна и с изискванията на Европейската харта 
за регионалните езици. Дори и в този случай обаче 
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не мина без информационни манипулативни атаки от 
страна на Руската федерация и без засилване на ан-
тиукраинската истерия от страна на проруските сили 
в Украйна. Отново бяха използвани откровени лъжи, 
които нямат нищо общо с този закон, като измисли-
цата за наказателно преследване, и дори затвор за 
онези, които не говорят държавния език.

Нещо повече, сегашният министър на културата на 
Украйна А. Ткаченко в интервю демонстрира не само 
собственото си чудовищно невежество, но и пълна 
липса на държавнически подход, озвучавайки по-
пулярния наратив на руските пропагандни медии за 
глоби за общуване не на украински език в ежедне-
вието [16].

Всъщност Законът за осигуряване на функцио-
нирането на украинския език като държавен пред-
вижда административна отговорност – глоба (норма, 
която ще влезе в сила на 16 юли 2022 г.), но това 
правило ще важи само за нарушения на правата на 
гражданите да получават услуги на държавния език 
в сферата на образованието, науката, културата и из-
дателството, информационните услуги, публичните 
събития, техническата и проектната документация, 
рекламата, здравеопазването, спорта, телекомуника-
циите и пощенските услуги.

Какво толкова намериха в този закон, че даже 
унгарският външен министър Петер Сятро напълно 
сериозно заплаши да блокира заседанието на коми-
сията „Украйна – НАТО“ [19]? По принцип няма нищо 
обезпокоително, ако, разбира се, прочетете закона, 
намалите степента на антиукраинска истерия и се 
откажете от мисли за окупиране на чужда територия.

Първо, естествено, законът утвърждава статута на 
украинския език като единствен държавен и офи-
циален, неразделен елемент от конституционната 
система на Украйна като унитарна държава. Начи-
нът на функциониране на езиците на националните 
малцинства на Украйна в съответните сфери на со-
циалния живот се определя от Закона за начина на 
упражняване на правото на коренните народи и на-
ционалните малцинства на Украйна.

Второ, законът не важи при лично общуване или 
при извършване на религиозни обреди.

Трето, голям списък от разпоредби на закона ще 
влиза в сила поетапно чак до 2030 г. Например нор-
мата, че езикът при външното независимо оценява-
не (матура), с изключение на оценяването на чужди 
езици, е държавният език. Разпоредбите на чл. 21 
от Закона за езика всъщност повтарят разпоредби-
те на чл. 7 от Закона на Украйна за образованието, а 
именно: научните публикации могат да се публикуват 
на държавния език, на английски и/или други офи-
циални езици на Европейския съюз, а дисертации, 
монографии, резюмета – на държавен или на ан-
глийски език. Езикът на публичните научни събития 
може да бъде както държавният, така и английски-
ят. Този член влезе в сила на 16 юли 2020 г.

Едва от 16 юли 2021 г. влиза в сила чл. 7 от на-
редбите, които се отнасят за лица, кандидатстващи 
за придобиване на украинско гражданство (тако-
ва лице трябва да потвърди подходящото ниво на 
владеене на държавния език); чл. 9 се отнася за 
лица, от които се изисква да знаят държавния език 
и да го прилагат при изпълнение на служебните си 

задължения; при използване на държавния език 
в сферата на културата (културни, масово-раз-
влекателни и развлекателни събития; съобщения, 
плакати, информационни материали за събития, 
входни билети за музеи и художествени изложби; 
туристически и екскурзионни услуги); в областта на 
книгопечатането обаче тези норми не се прилагат 
при издаване на материали на кримско-татарски 
език, както и при другите езици на коренно насе-
ление или националните малцинства на Украйна, и 
то за сметка на държавния и/или местните бюджети 
в съответствие със Закона за процедурата за прила-
гане на правата на коренните народи и национални-
те малцинства на Украйна; в сектора на услугите с 
представяне на информация за продукти и услуги на 
държавния език, включително и интернет сайтовете.

От 16 юли 2024 г. ще влязат в сила нормите, които 
регулират езиковия въпрос в областта на печатните 
медии. Издателите ще могат да ги публикуват на 
всеки език при условията на паралелно публику-
ване на подобен украински тираж. Делът на про-
грамите и филмите на държавния език в общия 
седмичен обем на излъчване във всеки интервал от 
време между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 
трябва да се увеличи от 75 на 90 % от общата им 
продължителност за национални и регионални те-
левизионни и радиоорганизации и от 60 на 80 % за 
местни.

Обобщавайки изложеното дотук, следва да се 
отбележи, че тъй като езиковият фактор е важен 
компонент на националната сигурност, то преди 
всичко държавата в лицето на президента като га-
рант на конституцията е задължена да се грижи за 
спазването на Закона на Украйна за осигуряване на 
функционирането на украинския език като държа-
вен, да насърчава популяризирането на украинския 
език в цяла Украйна и да гарантира спазването на 
езиковите права и свободи на гражданите на Ук-
райна.

Въпреки това сегашната власт прави всичко 
наопаки, нарушавайки крехкия баланс, който се 
сформира през 2014 – 2019 г. Дори се наложи Вър-
ховният съд на Украйна да разгледа дело по жалба 
от граждани и да произнесе своето решение на 7 
октомври 2020 г. за това, че: „Президентът на Ук-
райна е задължен да ползва украински език като 
официален по време на извършване на служебните 
си задължения“ [1].

Засега в Украйна доминира билингвизъм, което 
е обусловено не толкова от близостта и сходството 
между украинския и руския език (както се опит-
ват да докажат някои „лингвисти“), а по-скоро от 
тоталитарното минало и активното връщане през 
последните две години към принципа на „меката 
сила“, т.е. русификация чрез развлекателни про-
грами (за всички възрастови категории), филмова 
и телевизионна продукция и печат. За кратко време 
програмите в подкрепа на украинската филмова 
продукция и книгопечат бяха ограничени или спре-
ни, а езиковите квоти по телевизията и радиото се 
нарушават.

Държавата Украйна въпреки постоянните инфор-
мационни атаки, войната в Донбас и новите опити 
за разпалване на езикови конфликти не бърза да 

формира механизми за защита на информацион-
ното си поле и да противодейства. По тази причина 
съседните държави си позволяват да диктуват на 
Украйна своите условия и правила за регулиране 
на държавната езикова политика. Такава ситуация 
не може да не тревожи, особено на фона на пре-
зидентските предизборни популистки обещания за 
незабавен мир в Донбас, икономическото влошава-
не на живота на украинците, и особено като се има 
предвид фактът, че езиковият проблем в Украйна е 
силно политизиран.
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На 30 юни 2006 година Робърт Парсънс ко-
ментира станалото на 22 – 28 юни 2006 годи-
на. Той започва с думите:

„Ереван и Баку не бяха извадени от равно-
весие от това, което Матю Бриза каза. Из-
ненадата беше в това, че ОССЕ даде публич-
ност на ставащото“ [26].

Според анализатора коментарите на Бриза 
са разкрили принципите, които са в ядрото на 
разисквания документ. Според Парсънс въ-
просните коментари са разкрили и „задълбо-
чаващата се фрустрация на Минската гру-
па на ОССЕ поради провала на двете страни 
да направят взаимни отстъпки, повече от 
десетилетие след като преговорите са за-
почнали“. Според него може да има някаква 
надежда, че изявлението на Минската група 
и изявлението на Бриза, направени в един и 
същи ден, ще провокират по-открити дебати 
в Армения и Азербайджан за бъдещето на На-
горни Карабах.

В анализа си Парсънс на практика артикули-
ра оценката на голяма част от анализаторите 
по това време, че Минската група, която до 
този момент тихо е играла подкрепяща роля, 
вече излиза с много прямо ново съобщение. 
То е:

„Време е всички страни в спора да поемат от-
говорност за откриването на решение“ [26].

Матю Бриза за даването на публичност на предложе-
нието на ОССЕ.  Снимка: ОССЕ-OSCE

Той се позовава отново на Матю Бриза, кога-
то обосновава тезата си, че съпредседателите 
на Минската група на ОССЕ вече са направили 
всичко по силите си и са се изчерпали като 
посредници. По присъщия му образен начин 
Матю Бриза е обрисувал ситуацията така:

„Това, което казваме в изявлението, е, че 
няма повече място за дипломатическа креа-
тивност, за да се направи това парче метал 
да блести още малко по-силно. То е напълно об-
работено и изгладено и Вие трябва да решите 

дали го искате или не. Компромисите, които 
трябва да бъдат направени, са толкова значи-
ми от политическа гледна точка, че изискват 
прякото участие на държавните глави. Така че 
ние казваме О.К. – сега е Ваш ред“ [26].

Тук анализаторът на Радио „Свободна Ев-
ропа“/Радио „Свобода“ задава въпроса дали 
изобщо някой слуша това, което съпредседа-
телите казват. Парсънс констатира, че топката 
е в полето на Баку и Ереван, но никоя от двете 
страни не проявява интерес да прави отстъп-
ки.

Безспорно една от главните точки в спора е 
въпросът за условията, при които ще се про-
веде референдумът, който трябва да опреде-
ли окончателния статут на Нагорни Карабах. 
Според тогавашното мнение на Азербайджан 
тепърва е трябвало да се вземе решение за 
формата на референдума. Но арменският вън-
шен министър Вардан Осканян предизвиква 
бурни спорове с твърдението си, че Бриза 
бил заявил, че статутът на този анклав ще се 
определи от населението, което го населява 
към момента на формулиране на основните 
принципи на урегулирането на конфликта в 
Нагорни Карбах. Това население, естествено, е 
предимно арменско. Освен това подобна ин-
терпретация не се поддържа тогава (както и 
днес) от Минската група на ОССЕ и такова ре-
шение не се съдържа в изявлението от 22 юни 
2006 година.

Робърт Парсънс цитира Томас де Ваал – из-
вестен британски експерт по проблемите на 
региона и автор на книгата „Черната градина“, 
посветена на събитията в Нагорни Карабах 
от началото на етническия конфликт там до 
сключването на Бишкекското примирие, кой-
то изброява редица въпроси от ключово зна-
чение за потенциалния референдум, които са 
останали висящи към онзи момент.

„Дали това ще е референдум с участието 
само на текущо пребиваващото население в 
[Нагорни] Карабах, което е 99 на сто армен-
ско? Или ще бъде референдум с участието на 
населението на [Нагорни] Карабах отпреди 
конфликта и войната, от което 25 процента 
са азербайджанци?“, пита се Томас де Ваал. 
„Аз мисля, че тази идея за референдума беше 
може би добра, за да се започне с нея, но сега 
хората започват да задават по-трудни въ-
проси за подробностите“ [26].

Но едновременно с това Томас де Ваал твър-
ди, че забелязва много малко сериозни дис-
кусии към месец юни 2020 година:

„Наистина аз изобщо не откривам много 
дискусии, когато пътувам из региона“, казва 
Томас де Ваал. „Не виждам никой в Азербай-
джан да заявява публично, че най-важното 
е да се реши въпросът по мирен начин, дори 
и ако това означава да се направи болезнен 
компромис. Не виждам и никой от арменска 
страна да казва такова нещо. Когато някой 
казва, че иска споразумение, това, което на-
истина казва, е, че иска победа. И, разбира се, 
вие не получавате пълна победа в даден ми-
рен процес – вие получавате половин победа, 
получавате компромис“ [26].

Ашот Гулян – председател на Националното събрание 
на самообявилата се Нагорнокарабахска република.  

Снимка: https://russia-armenia.info

Проблемът се усложнява допълнително от 
факта, че самоназовалите се власти в Нагорни 
Карабах силно желаят да играят по-голяма 
роля в преговорите. По време на посещение 
във Вашингтон през 2006 година председате-
лят на управляващата партия в самообявилата 
се Нагорнокарабахска република (НКР) – Ашот 
Гулян, който е и председател на Националното 
събрание (парламента) на самообявилата се 
република, заявява, че включването на пред-
ставители на анклава като страна в мирния 
процес „ще възстанови правилния формат на 
преговорите и ще неутрализира обвиненията 
към Армения като агресор и ще отслаби 
тенденцията да се изолира Армения в регио-
налната политика“ [26].

Заключението на Робърт Парсънс, което със 
сигурност се споделя от мнозина по онова 
време, е, че времето за бърз напредък изтича. 
Прозорецът за такава възможност през 2006 
година е създаден от паузата в избирател-
ните процеси в Армения и Азербайджан. Той 
се затваря бързо, защото следващата година, 
в която няма да има някакви избори в нито 
една от двете държави, е 2009-а.

 доц. д-р Теодор Дечев                

А Н А Л И З И

ОТ МАДРИДСКИТЕ ПРИНЦИПИ ДО МЮНХЕНСКИТЕ ДЕБАТИ
Част трета

(продължение от предишния брой) 
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Осемте дни от 22 юни 2006 година до 30 
юни 2006 година са изключително наситени. 
Докато министърът на външните работи на 
Азербайджан потвърждава, че обявените ос-
новни принципи за урегулиране са много при-
емливи, неговият арменски колега веднага 
заостря вниманието върху няколко въпроса, 
които според него или не са докрай изяснени, 
или не са разисквани в изявленията на съ-
председателите на Минската група на ОССЕ, в 
частност в интервюто на заместник-помощник 
държавния секретар на САЩ Матю Бриза пред 
Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“ от 
22 юни 2006 година.

Междувременно лидерите на арменски-
те сепаратисти в Нагорни Карабах отхвър-
лят една от точките, за които се твърди, че 
Азербайджан и Армения са постигнали спо-
разумение, а именно провеждането на ре-
ферендум за бъдещия политически статут на 
непризнатата от никого (даже и от Армения) 
Нагорнокарабахска република (НКР). Също 
така карабахските арменци сигнализират до-
пълнително за нежеланието си да отстъпят 
всички азербайджански области, които оку-
пират към юни 2006 година, преди да бъде 
постигнато твърдо споразумение за бъдещия 
статут на НКР [27].

Всички участници в преговорите са прите-
снени, защото Минската група на ОССЕ е скъ-
сала с конфиденциалността и е извадила пре-
говорния процес на светло. През всичките 14 
години (от 1992 до 2006 година), през които 
Минската група на ОССЕ се мъчи да посред-
ничи в интерес на постигането на политическо 
решение на конфликта в Нагорни Карабах, 
участниците в преговорите се придържат към 
„джентълменското споразумение“, че разго-
ворите трябва да остават конфиденциални.

Основанието да се прави това е на първо 
място в желанието да не се извади от релси 
мирният процес, като се създават тревоги в 
обществото на Азербайджан или на Армения, 
че се правят неприемливи отстъпки. Такива 
новини винаги са особено желани от опози-
ционните партии, които ги използват, за да 
дискредитират тези национални лидери, които 
са готови да направят известни отстъпки.

Според анализаторката Лиз Фулър (Liz Fuller) 
„...съпредседателите на Минската група на 
ОССЕ, които вече на няколко пъти са имали 
възможността да се убедят колко трудно 
е да бъде подготвено общественото мнение 
в Армения или в Азербайджан за взаимни 
отстъпки между Ереван и Баку, изглежда 
са преценили, че даването на публичност 

на преговорите би могло да окуражи пре-
зидентите на Азербайджан и Армения да 
демонстрират това, което те наричат 
„необходимия политически кураж“ и да се 
съгласят поне за основните принципи на 
урегулирането, преди прозорецът за такава 
възможност да се захлопне с наближаване-
то на парламентарните избори в Армения 
през месец май 2007 година“ [27].

Основните принципи на урегулирането на 
конфликта в Нагорни Карабах така, както са 
изложени в изявлението на съпредседатели-
те на Минската група от 22 юни 2006 година, 
направено на заседанието на Постоянния съ-
вет на ОССЕ във Виена и публикувани на 28 
юни 2006 година на сайта на американското 
посолство в Ереван, говорят за „етапно-паке-
тен“ подход към разрешаването на конфли-
кта. Това означава, че различните елементи на 
урегулирането вървят „заедно в пакет“ дори и 
когато ще се прилагат последователно, като 
един от ключовите въпроси – крайният статут 
на Нагорни Карабах, ще се реши „чрез рефе-
рендум или чрез гласуване“ в някакъв все 
още неопределен бъдещ момент.

„Тези принципи включват поетапното 
изтегляне на арменските войски от азер-
байджанските територии около Нагорни 
Карабах, със специални режими за райони-
те на Келбаджар и Лачин [които отделят 
Армения от Нагорни Карабах]“, заявяват на 
22 юни 2006 година съпредседателите на 
Минската група на ОССЕ. „Ще последва де-
милитаризация на тези територии. Ще се 
постигне споразумение за провеждане на 
референдум или за гласуване от страна на 
населението на неопределена бъдеща дата, 
за да се определи крайният правен статут 
на Нагорни Карабах“ [27].

Изявлението на съпредседателите добавя, 
че „ще бъдат разположени международни 
мироподдържащи сили. (...) ще се договори 
съвместна комисия, която да прилага спо-
разумението. Ще се предостави междуна-
родна финансова помощ за разминирането, 
възстановяването, връщането на вътреш-
но преселените лица в окупираните преди 
територии и в засегнатите от войната 
региони на Нагорни Карабах. Страните ще 
отхвърлят употребата или заплахата за 
употреба на сила и ще се дадат междуна-
родни и двустранни гаранции и уверения за 
сигурността“ [27].

Със значителни основания Лиз Фулър от-
белязва, че тези предписания съответстват в 
значителна степен на положенията, съдър-

жащи се в проекта за мирно уреждане, пред-
ложен от Минската група през месеците май-
юли 1997 година, като ключовата разлика се 
състои в това, че в документа от 1997 година 
няма специални позовавания за района на 
Келбаджар. Тя специално заостря внимание-
то върху обстоятелството, че враждуващите 
страни трябва да изработят практическите 
„модалности“ на референдума в Нагорни Ка-
рабах, и цитира позицията на посредниците:

„Трябва да бъдат постигнати подходящи 
предварителни условия за подобно гласуване, 
така че вотът да се проведе в ненасилстве-
на среда, в която добре информирани граж-
дани да имат достатъчна възможност да 
преценят своите позиции, след като са про-
ведени енергични дебати в публичното прос-
транство“ [27].

В изявление от 26 юни 2006 година Външ-
ното министерство на Армения посочва неща, 
които смята за по-нататъшни ключови детай-
ли и пропуски. От Ереван отбелязват, че в из-
явлението на съпредседателите не е посочено 
дали на Нагорни Карабах ще се даде „межди-
нен“ статут, което по презумпция означава, че 
ще бъде поставен под международен контрол 
до провеждането на референдум за неговия 
окончателен статут.

Арменците поставят ударение на това, че съ-
председателите за първи път са потвърдили 
тяхната подкрепа за идеята, лансирана през 
декември 2004 година от президента на Пар-
ламентарната асамблея на НАТО Пиер Льолуш 
(Pierre Lellouche) и от бившата испанска външ-
на министърка Ана Паласио (Ana Palacio) за 
провеждане на референдум за статута на На-
горни Карабах, както и че президентите на Ар-
мения и Азербайджан са се съгласили на това.

Стеща на арменския президент Роберт Кочарян и прези-
дента на Азербайджан Илхам Алиев, 4 – 5 юни 2006 г.

Снимка: Trend.az

Също така от МВнР на Армения твърдят, че 
на срещата в Букурещ, състояла се на 4 и 5 
юни 2006 година между арменския прези-
дент Роберт Кочарян и президента на Азер-
байджан Илхам Алиев, азербайджанската 
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страна е отхвърлила някакво „неуточнено 
предложение“ на съпредседателите за това 
как ще бъде разрешена останалата част от 
несъгласията между страните. За разлика от 
арменското Външно министерство, съпред-
седателите не хвърлят върху никого вина за 
несъгласията от Букурещ и използват фор-
мулировката „президентите не успяха да се 
споразумеят“.

На 29 юни 2006 година, докато говори пред 
журналисти в Ереван, външният министър на 
Армения Вартан Осканян описва дискутира-
ните принципи като „съвсем всеобхватни“, 
в смисъл, че те покриват всички принципи, 
които оказват влияние върху премахването 
на военните последствия от конфликта. Той 
добавя, че „само след постигане на пъл-
но споразумение по тези основни принципи 
страните ще започнат работа за изработване 
на споразумение за урегулиране и уреждане 
на конфликта. С други думи споразумението 
върху принципите трябва да бъде съвършено 
изчерпателно. Окончателното споразумение 
може да предвижда прилагането и изпълне-
нието му отложено във времето“ [27].

На пресконференцията на 29 юни 2006 го-
дина Осканян е помолен от журналистите 
да изясни споменатите от съпредседателите 
„специални условия“ („special modalities“) за 
Лачин и Келбаджар. Той обяснява, че пред-
ложеният текст предвижда, че „ще има [в 
Лачин] коридор, който да свързва Нагорни 
Карабах с Армения“. Той добавя, че Арме-
ния ще настоява, че коридорът „трябва да 
има същия статут като [Нагорни] Карабах“. 
Осканян също така дава своето тълкувание, 
че по съображения за сигурност „Келбаджар 
може да бъде върнат само след като рефе-
рендумът е проведен и е определен оконча-
телният статут на Нагорни Карабах“.

Според Осканян това е предметът на несъг-
ласие между двете страни, за който съпред-
седателите казват в тяхното изявление пред 
Постоянния съвет на ОССЕ. Според арменския 
външен министър „принципите“ предвиж-
дат, че гласуването за статута на [Нагорни] 
Карабах ще се проведе между населението 
му. Някои арменски опозиционни политици 
са изразили безпокойство, че в референдума 
ще участва цялото население на Азербай-
джан и ще гласува „срещу независимостта 
на [Нагорни] Карабах“ [27].

Вартан Осканян – министър на външните работи 
 на Армения 

Снимка: PAN Photo

Запитан за цялостната оценка на арменското 
ръководство за „принципите“, Осканян отго-
варя:

„Това не е съвършен документ. За никого 
не е съвършен. Но все пак в него има доста-
тъчно солидни и балансирани постановки с 
правилни компромиси по основните въпроси 
– статута, териториите и сигурността, 
така че ние сме готови да продължим да 
преговаряме въз основа на тези принципи“ 
[27].

Разбира се, арменците от Нагорни Карабах 
не се чувстват щастливи. От една страна, те са 
фрустрирани от факта, че са изключени от пре-
говорите между Армения и Азербайджан, во-
дени под егидата на Минската група на ОССЕ. 
От друга страна, те не са съгласни поне с два 
от основните принципи. Още преди Минската 
група да сложи нещата на масата, самообя-
вилата се Нагорнокарабахска република (НКР) 
излиза с изявление на официалния си уебсайт 
на 12 юни 2006 година, с което излага своите 
аргументи срещу определянето на бъдещето 
на Нагорни Карабах чрез референдум.

Според самообявилата се власт в Степана-
керт провеждането на референдум в бъдеще 
ще постави под въпрос законността на рефе-
рендума от 10 декември 1991 година, в който 
преобладаващата част от арменските гласопо-
даватели в региона са гласували за обявяване 
на независимост от Азербайджан. (Всъщност 
референдумът от 10 декември 1991 година е 
абсолютно незаконен от всякаква гледна точ-
ка.) Ръководството на НКР поставя специално 
ударение на факта, че преобладаващата част 
от азербайджанското население тогава е от-
казало да участва в плебисцита.

На 26 юни 2006 година Вахрам Атанесян 
(познат на руски като Ваграм Атанесян), който 
по онова време е председател на Постоянната 
комисия по външна политика на самообяви-
лата се НКР, е цитиран да отхвърля „принци-
пите“ (Мадридските принципи) така, както са 
изложени от съпредседателите на Минската 
група, въз основа на това, че те предполагат 
„недвусмислено връщане“ на окупираните те-

ритории – единствената разменна монета на 
самообявилата се НКР, в замяна на вземане 
на решение за статута на Нагорни Карабах в 
някакво неопределено бъдеще.

Също така Атанесян споделя своето усеща-
не, че Минската група натиска Армения да 
приеме предложения, които „са в пълно съот-
ветствие с интересите на Азербайджан“ [25].

По това време мнозина наблюдатели срав-
няват възникналата ситуация с положението 
през 1997 година, когато Армения приема, 
макар и с редица уговорки, модифицираното 
пакетно предложение на Минската група на 
ОССЕ, но докато азербайджанците размишля-
ват, от Степанакерт идва категоричен отказ.

На 27 юни 2006 година арменският не-
зависим двуседмичен вестник „Иравунк“ 
прави подобно сравнение между Мадрид-
ските принципи и плана от 1997 година. От 
„Иравунк“ обаче доста уместно отбелязват, 
че за разлика от своя предшественик Левон 
Тер-Петросян, тогавашният президент на Ар-
мения Роберт Кочарян няма никога да риску-
ва публично да създаде прецедент за взаимен 
компромис с Азербайджан. Вестникът изказ-
ва предположението, че вместо това Кочарян 
е оставил тази мисия на съпредседателите от 
Минската група на ОССЕ.

Президентите на Азербайджан, Армения и Русия – Илхам 
Алиев, Серж Саргсян и Дмитрий Медведев, подписват 

така наречената „Майендорфска декларация“.  
Снимка: Официален сайт на президента на РФ  

На 2 ноември 2008 година президентите на 
Азербайджан, Армения и Русия подписват 
така наречената „Майендорфска декларация“. 
В нея освен всичко друго се казва, че стра-
ните „потвърждават важното значение на 
продължаването на посредническите усилия 
от страна на съпредседателите на Минската 
група на ОССЕ с оглед на срещата им със стра-
ните в Мадрид на 29 ноември 2007 година и 
последвалите дискусии с цел по-нататъшната 
разработка на основните принципи на полити-
ческото урегулиране“ [30].

„Майндорфската декларация“ е подписана в 
държавната резиденция „Барвиха“ – в замъ-
ка „Майендорф“ в Подмосковието. Там първо-
начално се провеждат двустранни преговори 
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между Илхам Алиев и Серж Саргсян във 
формат „на четири очи“. Разговорите се водят 
изключително по въпроса за урегулирането на 
конфликта в Нагорни Карабах. Предложението 
за провеждане на такава среща между пре-
зидентите на Азербайджан и Армения прави 
руският президент Дмитрий Медведеев по 
време на посещение в Ереван, състояло се 
малко по-рано [29].

Всъщност разговорите в Барвиха в Подмос-
ковието между Илхам Алиев и Серж Саргсян, 
посветени на урегулирането на Нагорнокара-
бахския конфликт, са предшествани от среща 
в Санкт Петербург в рамките на неформалната 
среща на най-високо равнище на страните от 
Обществото на независимите държави (ОНД).

След преговорите „на четири очи“ лидерите 
на Азербайджан и Армения се срещат с пре-
зидента на Русия Дмитрий Медведев. За ре-
зултатите от преговорите тримата президенти 
подписват съвместна декларация. Текстът ѝ е 
прочетен от Дмитрий Медведев:

„Президентите на Азербайджанската репу-
блика, Република Армения и на Руската феде-
рация, които се срещнаха на 2 ноември 2008 
година в Москва по покана на президента на 
Руската федерация, съдържателно и по съ-
щество обсъдиха в конструктивна атмосфера 
състоянието и перспективите на урегулиране-
то на конфликта в Нагорни Карабах с полити-
чески средства чрез продължаване на прекия 
диалог между Азербайджан и Армения с 
посредничеството на Русия, САЩ и Франция 
в качеството им на съпредседателки на Мин-
ската група на ОССЕ“.

„1. Заявяват, че ще спомагат за оздравя-
ване на ситуацията в Южен Кавказ и за оси-
гуряване на установяване на обстановка на 
стабилност и безопасност в региона по пътя 
на политическото урегулиране на Нагорнока-
рабахския конфликт въз основа на принципи-
те и нормите на международното право и на 
приетите в тези рамки решения и документи, 
което ще създаде благоприятни условия за 
икономическото развитие и всестранното съ-
трудничество в региона.

2. Потвърждават важното значение на про-
дължаването на посредническите усилия на 
съпредседателите на Минската група на ОССЕ, 
като се отчита тяхната среща със страните в 
Мадрид на 29 ноември 2007 година и послед-
валите дискусии за целите на по-нататъшното 
разработване на основните принципи на поли-
тическото урегулиране.

3. Съгласяват се, че постигането на мирно 
урегулиране трябва да се съпровожда с юри-
дически обвързващи международни гаран-
ции във всички негови аспекти и етапи.

4. Отбелязват, че президентите на Азербай-
джан и Армения са се договорили да продъл-
жат работа, в това число в хода на по-ната-
тъшните контакти на най-високо равнище, над 
съгласуването на политическото урегулиране 
на Нагорнокарабахския конфликт и са възло-
жили на своите министри на външните рабо-
ти да активизират по-нататъшните стъпки в 
преговорния процес във взаимодействие със 
съпредседателите на Минската група на ОССЕ.

Смятат за важно да се поощрява създава-
нето на условия за осъществяване на мерките 
по усилване на доверието в контекста на уси-
лията по урегулирането“ [30].

На снимката лидерите на Голямата осморка заедно с 
поканените на срещата представители на Бразилия, 

Египет, Индия, Китай, Мексико и ЮАР
Снимка: Официален сайт на президента на РФ  

Основните положения на обновената версия 
на Мадридските принципи бяха обнародвани 
на 10 юли 2009 година в изявление на дър-
жавните глави на държавите – съпредседа-
телки на Минската група на ОССЕ, направено в 
хода на срещата на високо равнище на Голя-
мата осморка, проведена в италианския град 
Л’Акуила [31]:

„Министрите от САЩ, Франция и Русия пред-
ставиха предварителния вариант на основни-
те принципи на урегулирането на Армения и 
на Азербайджан през ноември 2007 година 
в Мадрид. Основните принципи отразяват 
разумен компромис, основаващ се на прин-
ципите на Заключителния акт от Хелзинки за 
неприлагане на сила, териториалната цялост, 
равноправието и самоопределението на наро-
дите. Тези принципи предвиждат в частност:

Връщане на териториите около Нагорни Ка-
рабах под контрола на Азербайджан;

Предоставяне на Нагорни Карабах на време-
нен статут, гарантиращ неговата безопасност 
и самоуправление;

Отваряне на коридор между Армения и На-
горни Карабах;

Определяне в бъдеще на окончателния пра-
вен статут на Нагорни Карабах въз основа на 
юридически обвързващо волеизявление;

Осигуряване на правото на връщане по 
местата на предишното им местоживеене на 
всички вътрешно преселени лица и бежанци;

Международни гаранции за сигурността, 
включващи и мироопазваща операция“ [33], [38].

На 9 октомври 2009 година президентите на 
Азербайджан, Армения и Русия се срещат в 
Кишинев. Тази среща е седмата поред за пе-
риод от година и половина [32].

Първата среща на тримата президенти се 
провежда на 6 юни 2008 година в Санкт Пе-
тербург в рамките на неформалната среща на 
най-високо равнище на страните от Обще-
ството на независимите държави (ОНД).

По инициатива на президента на Русия на 
2 ноември 2008 година се провежда вто-
рата среща на лидерите на Азербайджан и 
Армения, за резултатите от която е подписа-
на съвместна декларация за принципите на 
урегулиране на конфликта – така наречената 
„Майендорфска декларация“.

Следващите срещи на Илхам Алиев и Серж 
Саргсян се провеждат на 28 януари и на 7 май 
2009 година.

На 4 юни 2009 година в Санкт Петербург 
проблемите на Нагорни Карабах са обсъдени 
на тристранна среща с участието на Дмитрий 
Медведев.

На 17 юли 2009 година в Москва протичат 
поредните преговори на държавните глави на 
Азербайджан и Армения, като резултатите от 
нея са обсъдени на следващия ден – 18 юли 
2009 година, на тристранна среща с участието 
на президента на Русия.

Юрий Мерзляков, Бернар Фасие, Робърт Брадтке и 
президентът на Армения Серж Саргсян

Снимка: ОССЕ-OSCE  

През декември 2009 година и януари 2010 
година съпредседателите на Минската гру-
па на ОССЕ по урегулирането на конфликта в 
Нагорни Карабах връчват на президентите на 
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Азербайджан и Армения обновения вариант 
на Мадридските принципи. Това е официално 
оповестено от сайта на ОССЕ:

„На двадесети януари съпредседателите 
на Минската група на ОССЕ Юрий Мерзляков 
(Русия), Бернар Фасие (Франция) и Робърт 
Брадтке (САЩ) се срещнаха в Ереван с прези-
дента на Армения Серж Саргсян. По поръче-
ние на своите президенти, възложено през 
месец юли 2009 година в Л’Акуила, съпредсе-
дателите предадоха на президента Саргсян, 
както преди това на президента Алиев по 
време на декемврийското си посещение в 
Азербайджан, обновения вариант на Мадрид-
ския документ, който съдържа нови форму-
лировки на основните принципи“, се казва в 
изявлението на ОССЕ [33].

На следващия ден съпредседателите се сре-
щат с президента Алиев в Баку.

„В хода на своите разговори със съпредсе-
дателите и Саргсян, и Алиев изрази сериозна 
готовност за продължаване на преговорите 
по мирното урегулиране на конфликта в На-
горни Карабах“, се казва в изявлението [33].

След това съпредседателите заминават 
за Астана за консултации с правителството 
на Казахстан в качеството му на тогавашен 
действащ председател на ОССЕ.

„След Астана консултациите ще продъл-
жат в Сочи, където по покана на президен-
та на Русия Дмитрий Медведев ще се състои 
поредната среща на лидерите на Армения и 
Азербайджан“, се пояснява в комюникето 
[33].

На 25 януари 2010 година се провежда по-
редната тристранна среща на президентите на 
Азербайджан, Армения и Русия. Тя се провеж-
да в Сочи (Красная поляна).

Срещата преминава при закрити врата в ре-
зиденцията на руския президент „Красная по-
ляна“, като продължава около два часа.

Министърът на външните работи на Русия 
Сергей Лавров тогава оценява срещата като 
полезна и заявява, че страните са обсъдили 
документ, представен от Минската група на 
ОССЕ. Иначе казано, от изказването на Лав-
ров разбираме, че на тристранната среща се 
е обсъждала новата версия на Мадридските 
принципи – това, което ще бъде наречено 
„обновените Мадридски принципи“.

„На срещата беше продължен започнатият 
още през миналата година разговор в този 
формат, който подкрепя усилията на съпред-
седателите на Минската група на ОССЕ – Ру-
сия, САЩ и Франция, в търсене на мирно уре-
гулиране, което би било приемливо за всички 
заинтересувани страни“, заявява Лавров.

„Разговорът беше полезен, разглеждаха се 
тези конкретни предложения, които пред-
ставиха съпредседателите. Има общо раз-
биране и всички го потвърдиха, по преамбюла 
на този документ. От всички беше признато 
за полезно съществуването на такъв доку-
мент, защото той дава възможност да се 
води разговор не абстрактно, а обвързано с 
конкретни формулировки“, посочва руският 
външен министър [34].

Според Сергей Лавров главен резултат от 
срещата е станала договореността, „че макар 
че има някакви части от документа, по кои-
то засега няма съгласие на страните, то по 
тези части страните ще подготвят свои 
конкретни идеи, свои конкретни формули-
ровки, които ще бъдат нанесени върху този 
текст“.

Руският външен министър изрично подчер-
тава:

„Ние сме уверени, че това ще помогне на съ-
председателите в тяхната по-нататъшна 
работа. Така че като цяло разговорът беше 
откровен, безусловно полезен и президенти-
те се договориха да го продължат“ [34].

Сергей Лавров не уточнява какво е било за-
писано в преамбюла на споменатия документ, 
като казва, че „документът е предмет на пре-
говори между страните“.

Президентите на Азербайджан и Арме-
ния се срещат с президента на Русия, без да 
присъстват съпредседателите на Минска-
та група на ОССЕ. Срещата на президентите 
Алиев и Саргсян със съпредседателите на 
Минската група на ОССЕ и с личния предста-
вител на действащия председател на ОССЕ 
Анджей Каспршик се провежда отделно, след 
тристранната президентска среща, късно ве-
черта на летището в Сочи.

След приключването на късната вечерна 
среща, продължила около час и половина, от-
говаряйки на въпрос на арменската секция на 
Радио „Свобода“ – Радио „Азатутюн“, съпред-
седателят на Минската група от руска страна 
Юрий Мерзляков е съобщил:

„Президентите ще представят своите 
предложения по тези пунктове, които стра-
ните още не са съгласували, и по мое мнение 
ние ще посетим региона, за да се осведомим 
за тези предложения“ [34].

Пак на въпрос на Радио „Азатутюн“ за това 
дали позициите на страните са се сближили 
Мерзляков е отговорил, че „има взаимно раз-
биране и в концептуален план страните са 
съгласни по повечето представени точки“.

Също така Мерзляков е съобщил, че той ще 
поработи още два-три месеца като съпредсе-
дател на Минската група на ОССЕ, но не е ка-
зал кой ще го замени на този пост. Преди това 

е имало информация, че Мерзляков може да 
замени Григорий Карасин на поста замест-
ник-министър на външните работи на Русия.

На въпрос на радио „Азатутюн“ не означава 
ли новият формат на тристранната среща на 
президентите, когато в нея не участват съ-
председателите на Минската група на ОССЕ, че 
по инициатива на Русия е започнал нов про-
цес, успореден на преговорния процес в рам-
ките на Минската група на ОССЕ, Мерзляков 
е отговорил отрицателно и е добавил, че съ-
председателите приветстват тази среща [34].

(Продължението следва)
Забележка: В предложената на чи-
тателите трета част от моногра-
фичното изследване „От Мадридските 
принципи до Мюнхенските дебати“ са 
цитирани десет (10) източника от 
общо шестдесет и пет (65), приведени 
в монографията. Тук те са приведени с 
оригиналната им номерация от общия 
списък на използваните източници.

Използувани източници:
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АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ 
И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА БУТИЛИРАН ПРОПАН-БУТАН

Асоциацията на производителите, разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан е сдружение в об-
ществена полза. Учредяването на Сдружението се състоя на 28.08.2015 г. в град София с цел да обединява производите-
лите, разпространителите и потребителите на бутилиран втечнен газ пропан-бутан, като представлява и защитава техните 
интереси и интересите на обществото като цяло. Вярваме, че в партньорство 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 организиране и провеждане на дебати, конфе-
ренции, 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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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


