
Бюлетин на Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион

BLACKSEA CASPIA
ЧЕРНОМОРИЕ - КАСПИЯ

ВУСИ – В ЧЕЛНИТЕ КЛАСАЦИИ 
НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ

стр. 2

КАТАЛОГ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ В САЙТА 
BLACKSEA-CASPIA.EU, 1.I. – 4.V.2021 Г.

стр. 13

Б Р О Й  V ,  М А Р Т - А П Р И Л  2 0 2 1

 Висше училище по сигурност и икономика

стр.   3 ЛПЧКР ПОДДЪРЖА УСТОЙЧИВА ПУБ-
ЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ ПРЕЗ 2020 И 

ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2021 ГОДИНА

ОТ МАДРИДСКИТЕ ПРИНЦИПИ ДО МЮН-
ХЕНСКИТЕ ДЕБАТИ

стр.  6



Избери ВУСИ, гарантирай сигурността!Избери ВУСИ, гарантирай сигурността!

„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
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К Ъ М  Ч И Т А Т Е Л Я

         Месеците март и април продължиха да ни поднасят интересни съби-
тия в региона на Закавказието и на Средна Азия. За това свидетелства ка-
талогът на публикациите в сайта на Лабораторията по проблемите на Черно-
морския и Каспийския регион – https://blacksea-caspia.eu/. Особен интерес 
предизвикват две явления – бурното развитие на възобновяемите енер-
гийни източници в държави, които като цяло се числят към „нефтогазовото 
семейство“ в света, както и много сериозният напредък на космическите 
програми на Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

Също така по всички личи, че историческият процес в Закавказието на-
ближава поредната си „бифуркационна точка“. След Втората карабахска 
война, известна като „44-дневната война“ и вече официално обявена в 
Азербайджан като „Отечествена война“, в региона стават възможни два 
сценария.

При първия Азербайджан, Армения и Грузия могат да създадат общо 
икономическо и търговско пространство, нещо като „микрозакавказки ЕС“, 
което да облагодетелства всички народи на юг от Главния кавказки хребет 
и което да се намира в добри отношения с всичките си съседи – Русия, 
Турция и Иран.

При втория враждата между Армения и Азербайджан ще остане в досе-
гашните си мащаби, а може би дори ще ескалира с всички произтичащи от 
това негативни последици. При този сценарий няма да има икономическо, 
търговско и логистично единство на Закавказието, а ще има интензивно съ-
трудничество по оста Баку – Тбилиси със съответните валенции към Турция 
и към Русия, а Армения ще трябва отново да разчита на връзките си с Иран. 
Що се отнася до арменско-руските връзки, незаетата част от територията на 
Нагорни Карабах вече може да бъде смятана за руски протекторат.

Никой не би трябвало да си прави илюзията, че изграждането на общо 
икономическо пространство в Закавказието може да бъде лесен, а още 
по-малко бърз процес. Но това е много по-добра алтернатива за всички 
държави в геополитическия пъзел в Закавказието. Емоционалните натруп-
вания на всеки срещу всеки, особено по оста Азербайджан – Армения, са 
огромни, но точно прагматичното икономическо сътрудничество, добре на-
правената сметка за партньорство в производството, търговията, транспорта 
и логистиката може да бъде единствената реална антитеза на постоянната 
взаимна ненавист, предизвикваща периодично военни пожари в региона.

Споразумението, подписано от Илхам Алиев, Никол Пашинян и Владимир 
Путин през ноември 2020 година, дава формалната възможност за отваря-
не на границите на Армения и за възстановяване на транспортните връзки. 

За Армения това е огромен шанс въпреки тоталната фрустрация на армен-
ското общество от понесеното военно поражение. За съжаление, голяма 
или даже преобладаващата част от арменския политически елит не дава 
сигнали, че разбира или оценява това.

От друга страна жестът на Азербайджан да помогне на Армения и на „Га-
зпром“, като пренася природен газ за Армения през цялата зима на 2020 – 
2021 година, беше изключителен жест на добронамереност, оценен високо 
от Великите сили, в това число от Русия и САЩ.

Фактът, че „Карабахският клан“ в арменската политика не успя да сва-
ли с протести и заплахи управлението на Пашинян, въпреки че точно той 
предизвика военния конфликт с Азербайджан през септември-ноември 
2020 година, показва, че все пак и в Армения рационалното мислене има 
някакъв шанс, дори и без да се е появила „партия на мира“.

Доц. д-р Теодор Дечев
Главен редактор на Бюлетина на ЛПЧКР
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 Всички кандидат-студенти искат да изберат най-дoб-
рото и подходящо за тях висше училище. То трябва 
да бъде с добра репутация и отлични акредитационни 
оценки, да разполага със съвременна база, да бъде ви-
сокотехнологично, специалностите да са атрактивни, 
а учебните планове да бъдат гъвкави и съобразени с 
изискванията на работодателите, за да може след това 
да се намери бърза реализация на пазара на труда. Ка-
чественото висше образование винаги е било и ще бъде 
гаранция не само за придобиването на нови знания, но 
и за самоусъвършенстване и придобиване на гъвкави 
умения, като комуникативност, способност за работа в 
екип, отговорност и т.н. Те са ключови за бъдещата ка-
риера и определящи за перспективата след дипломи-
ране да се заемат ръководни постове или за стартира-
нето на собствен бизнес.
 Именно такъв вуз, който отговаря изцяло на жела-
нията на младите и амбициозни кандидат-студенти, е 
Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ). 
ВУСИ е мотивираният и оправдан избор, защото е сред 
най-престижните в страната и има пълен набор от от-
лични акредитационни оценки от Националната аген-
ция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министер-
ския съвет на Република България. НАОА е пълноправен 
член на Европейската асоциация на агенциите за осигу-
ряване на качеството във висшето образование (ENQA) 
и издадените от нея акредитации на ВУСИ се признават 
за валидни в целия Европейски съюз.

 Ако за Вас е важна оценката на Рейтинговата сис-
тема на висшите училища в България, то актуалното ѝ 
издание за 2020 г. показва, че ВУСИ е в челните класа-
ции на университетите. Дипломите на Висшето учили-
ще по сигурност и икономика носят най-висок облагаем 
доход в Пловдив и областта. Реализацията на конку-
рентния пазар на труда е бърза и безпроблемна, голяма 
част от завършилите намират високоплатена работа и 
заемат ръководни позиции в частни фирми и държавни 
институции.
 На всички амбициозни кандидат-студенти, които 
търсят атрактивни и иновативни учебни програми, ВУСИ 
предлага огромен избор от хитови специалности. Сред 
тях са „Национална сигурност“, „Криминалистика“, 
„Киберсигурност“, „Съвременни технически системи и 
сигурност“, „Международни отношения и сигурност“, 
„Дигитален маркетинг“, „Управление на софтуерните 
технологии“, „Мениджмънт“ и мн. др. Огромна част от 
лекционните курсове са уникални за висшето образо-
вание у нас и са резултат от задълбочени обсъждания 
от страна на ръководството на вуза с представители на 
различни държавни и общински институции, бизнес ме-
ниджъри и др., които са потвърдили предпочитанията си 
за наемане на специалисти именно с такива профили.
 Като високотехнологично и съвременно висше учи-
лище ВУСИ предоставя на всички кандидат-студенти 
леснодостъпна и разбираема платформа, която е ак-
тивна 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. 
Едно натискане на бутона разкрива богатото портфолио 
на ВУСИ от изключително перспективни специалности, 
които са търсени от работодателите.
 Кандидатствайте онлайн във ВУСИ и подсигурете 
бъдещето си с качествено и достъпно висше образова-
ние. Попълнете формата на
https://www.vusi.bg/priem-3/online-kandidatstvane/

   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 

    vusi.bg  
 Висше училище по сигурност и икономика

ПРИЕМ 2020/2021
БАКАЛАВЪРСКИ,  МАГИСТЪРСКИ,  ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

www.vusi.bg

Пандемията от COVID-19 постави световната 
икономика и националните държави в безпре-
цедентна криза. България изпитва сериозен 
недостиг на квалифицирани кадри в областта 
на националната сигурност и икономиката. 
Младите висококвалифицирани специалисти 
в тези области са двигателят на промяната 
и ключът за успех в борбата със сериозните 
социоикономически последици и заплахи за 
корпоративната и националната сигурност. 
Фирмите в България се затрудняват да запъл-
нят свободните си позиции, като най-слож-
ни за намиране са висококвалифицирани-
те специалисти в областта на националната 
сигурност, киберсигурността, сигурноста на 
храните, охраната на труда, управлението, 
експертите по финанси и дигитален марке-
тинг. И след 5 години работодателите в Бъл-

гария ще имат нужда от висо-
коквалифицирани кадри – това 
сочат резултатите от първото 
проучване на потребностите от 
кадри, реализирано от Агенци-
ята по заетостта.

BLACKSEA CASPIA ЧЕРНОМОРИЕ - КАСПИЯ

О Б Р А З О В А Н И Е

ВУСИ – В ЧЕЛНИТЕ КЛАСАЦИИ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
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ЛПЧКР ПОДДЪРЖА УСТОЙЧИВА ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ ПРЕЗ 
2020 И ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2021 ГОДИНА

През 2020, както и през 2021 година чле-
новете на Лабораторията по проблемите на 
Черноморския и Каспийския регион пока-
заха постоянна публикационна активност, 
благодарение на която разпознаваемост-
та на Лабораторията като научно звено на 
ВУСИ несъмнено нарасна.

Участия на членове на ЛПЧКР в Между-
народната конференция „Предизвика-
телства за сигурността и икономиката 
на държавите от Черноморския, Кас-
пийския и Средиземноморския регион“, 
проведена на 13 ноември 2020 година в  
гр. Пловдив и организирана от Висшето 
училище по сигурност и икономика (ВУСИ).

Д-р Надия Теодоровна Бойко

Д-р Надия Теодоровна Бойко участва в 
международната конференция „Предиз-
викателства за сигурността и икономи-
ката на държавите от Черноморския, 
Каспийския и Средиземноморския реги-
он“, проведена на 13 ноември 2020 година 
и организирана от Висшето училище по си-
гурност и икономика (ВУСИ) с доклада си 
„Нациите умират не от инфаркт. Първо 
те онемяват“, или езикът като фактор 
за националната сигурност на Украйна“. 
Пълният текст на доклада беше поместен 
в предишния брой на Бюлетина на ЛПЧКР.

д-р Есмира Джафарова

Екипът на Лабораторията успя да привле-
че като участник в същата конференция 
и д-р Есмира Джафарова от Бакинския 
център за анализ на международните от-
ношения, която представи доклад на тема 
„Възстановителното правосъдие в кон-
текста на арменско-азербайджанския 
конфликт“.

На 13 ноември 2020 г. Георги Станков от 
екипа на ЛПЧКР участва с два доклада в 
международната конференция „Предизви-
кателства за сигурността и икономиката на 
държавите от Черноморския, Каспийския и 
Средиземноморския регион“, организира-
на от ВУСИ. 

Първият доклад на г-н Станков „На-
ционалната идентичност в Македония 
– теория за дифузия и теория за ревер-
сия“, беше посветен на актуалната тема за 
отношенията между Република България 
и Република Северна Македония. В конте-
кста на историческия спор в Съвместната 
интердисциплинарна комисия по истори-
ческите и образователните въпроси, къ-
дето представителите на двете държави 
застъпват различни наративи и използват 
различни подходи за обяснение на исто-
рическите процеси, експертът от ЛПЧКР 
представи иновативен модел за обяснение 
на процеса на разпространение на маке-
донската национална идентичност, наречен 
„теория за дифузия“. Моделът, предложен 
от Станков, дава ценна аргументация в 
разбирането на българската перспектива, 
която може да бъде полезна пред чуждес-
транните партньори на България.

Вторият доклад – „Колективната трав-
ма и колективната памет на азербай-
джанците като фактори за формиране-
то на нагласите им за решаването на 
конфликта в Нагорни Карабах“, изследва 
социалнопсихологически феномени, като 
колективната травма и колективната па-
мет, сред азербайджанците със статут 
на вътрешно разселени лица (ВРЛ) след 

Международната конференция „Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черномор-
ския, Каспийския и Средиземноморския регион“
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прогонването им през 1990 г. от Нагорни 
Карабах в седем други административ-
ни района на Азербайджан. Проследено е 
въздействието на травматичния опит на 
вътрешно разселените лица  върху отно-
шението (както тяхното, така и на цялото 
азербайджанско общество) към разреша-
ването на конфликти с Армения в региона. 
Изводът е, че колективната памет и исто-
рическият разказ в Азербайджан рисуват 
образа на несправедливо страдащия народ, 
ощетен от враговете и изоставен от светов-
ната общественост, без да бъде чут, който 
трябва сам да се справи и да победи. По 
този начин Първата карабахска война и ней-
ните последствия изграждат националния 
мит и оформят националната идентичност на 
съвременен Азербайджан и в голяма степен 
предопределят нагласите на азербайджан-
ския народ в полза на войната от 2020 г.

Доц. д-р Теодор Дечев участва в конфе-
ренцията с доклад на тема „Актуално със-
тояние на арменско-азербайджанския 
конфликт – геополитически и геоиконо-
мически измерения“. Също така в съавтор-
ство с доц. д-р Бояна Боянова Димитрова 
той представи доклада „Конспиративни 
теории и враждебна пропаганда в кон-
текста на противопоставянето между 
Армения и Азербайджан (1988 – 2020)“.

Доц. д-р Бояна Боянова Димитрова

Участие на членове на ЛПЧКР в Междуна-
родната научна конференция „Мир вокруг 
нас: человек – общество – природа“, 

организирана от Московския хуманитарен 
университет на 22 – 26 март 2021 г.

Международната научна конференция 
беше организирана от Московския хума-
нитарен университет в партньорство със: 
Пекинския обединен университет, Шефий-
лдския Халам Юнивърсити, Британския 
Раскин Юнивърсити, Висшето училище 
по сигурност и икономика (България), 
Университета по мениджмънт в Алмати 
(Казахстан), Евразийския хуманитарен ин-
ститут (Казахстан), Евразийския национа-
лен университет „Гумильов“ (Казахстан), 
Полоцкия държавен университет (Беларус), 
Балтийската международна академия 
(Латвия).

Георги Станков 

От състава на ЛПЧКР доклади предста-
виха доц. д-р Теодор Дечев – „К вопросу о 
необходимости переосмысления всеобщей 
климатической и экологической политики 
Европейского союза и возможных подхо-
дов к проблеме“, и Георги Станков – „Me 
and You, Us and Them: Social Categorization 
and Ethnic Identity Development“.

Участие на ЛПЧКР в Международната кон-
ференция „Кризи и сигурност – корела-
ции и предизвикателства“, организирана 
от НБУ – София, и WSU – Варшава, на 14 
май 2021 г. 

На 14 май 2021 г. Георги Станков изнесе 
два доклада на международната конфе-
ренция „Кризи и сигурност – корелации 
и предизвикателства“, организирана от 
НБУ – София, и WSU – Варшава. 

Първият доклад „Към помирение: можем 
ли да изграждаме бъдеще, без да изце-
лим травмите от миналото?“ разглежда 

историческото помирение в Република Се-
верна Македония като необходимо условие 
за прекратяване на етническото противо-
поставяне, преследванията и нарушения-
та на правата на гражданите с българска 
етническа идентичност и за създаване 
на нов модел на отношения между и във 
различните етнически и национални групи 
в страната. Опирайки се на богатия меж-
дународен опит, Георги Станков предложи 
пет конкретни мерки, насочени към пости-
гането на помирение, сред които може би 
най-значимото е създаване на Комисия за 
истина и помирение в Република Северна 
Македония. 

Вторият доклад „Тврдења без докази: 
македонската историография като по-
стмодернистки проект“ развива тезата, 
че историографията на Република Северна 
Македония е постмодернистка по харак-
тер и нейният подход е основан на пост-
модернисткия подход към науката, който 
заличава разграниченията между „факт“ и 
„ценност“ и между „реалност“ и „възпри-
емане“. 

Според Станков зад постмодернистко-
то настояване за „мултиперспективност“ 
на историческите разкази обаче не стои 
някаква научна парадигма, а поръчка на 
политическия елит на Република Северна 
Македония за съхраняване на статукво-
то и избягване на необходимостта да се 
признае историческата истина за българ-
ската идентичност на средновековната и ́  

възрожденска история, която понастоя-
щем в РСМ се представя за етническа 
македонска история. Запазването на този 
подход според анализа на Георги Станков 
носи риска от продължаваща криза в от-
ношенията между Република Северна Ма-
кедония и Република България.

Участие на членове на ЛПЧКР в науч-
нопрактическата конференция на тема 
„Развитие на българската и европей-
ската икономика – предизвикателства 
и възможности“, организирана от Сто-
панския факултет на Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Методий“ на 
27 – 28 май в град Велико Търново.
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В научнопрактическата конференция в 
град Велико Търново, в тематичното на-
правление „Икономиката и съвременните 
реалности в глобалния свят“, участваха 
доц. д-р Теодор Дечев и доц. д-р Бояна 
Боянова Димитрова, които в съавторство 
представиха доклада „Експанзията на 
Азербайджан на европейските газови па-
зари и отварянето на средноазиатските 
икономики към света“.

Тезата на доклада е, че със завършването 
на Трансадриатическия газопровод (TAP) 
Южният газов коридор от находището Шах 
Дениз ІІ до Бриндизи (Италия) влезе в тър-
говска експлоатация и вече съществува 
алтернатива на руските доставки на приро-
ден газ за Югоизточна и Южна Европа. На 
дневен ред е продължаването на експан-
зията на Азербайджан в посока към Сред-
на Европа, до Словакия включително. Това 
изисква нови количества природен газ, 
като един от най-целесъобразните начи-
ни за осигуряването им е включването на 
Туркменистан към Южния газов коридор и 
излизането на туркменския природен газ 
на европейските газови пазари.

Така интересите на Азербайджан, разпо-
лагащ с готова инфраструктура за доставка 
на природен газ, и на Туркменистан, раз-
полагащ с четвъртите по размер запаси на 
природен газ в света, влизат в синергична 
връзка.

Едновременно с това рязко се засилва 
сътрудничеството между държавите от 
Каспийския регион, най-вече между Ка-
захстан, Азербайджан и Туркменистан, във 
фериботните превози през Каспийско море 
и в други общи транспортни проекти. Това 
дава възможност на Азербайджан, Грузия 
и Турция да натоварят новата си железо-
пътна линия Баку – Тбилиси – Карс (БТК), 
която е и част от новия Велик копринен път.

Също така това дава гаранции на Туркме-
нистан, че ще има необходимия транспорт 
и логистика, в случай че постигне амбици-
ите си за лидерство в производството на 
метанол.

Сближаването между държавите от Кас-
пийския регион дава резултат и в пости-
гането на споразумения за използване на 
спорни до момента нефтени находища в 
шелфа на Каспийско море. Резултатът е още 
по-голямото отваряне на региона към евро-
пейските пазари и световната търговия.

Участие на ЛПЧКР в Шестнадесетата меж-
дународна научна конференция на мла-
дите учени „Икономиката на България и 
Европейския съюз: предизвикателството 
COVID-19“, организирана от Университета 
за национално и световно стопанство на 1 
– 2 февруари 2021 г. в София.

Доц. д-р Теодор Дечев

В конференцията взе участие доц. д-р 
Теодор Дечев, който представи доклад на 
тема „Някои аспекти на инвестицион-
ната активност в Каспийския регион 
и „меката сила“ на Европейския съюз в 
навечерието и по време на пандемията 
COVID-19“.

В доклада се акцентира върху това, че 
днес на територията на Каспийския регион, 
и в частност на Азербайджан и Туркменис-
тан, се решава въпросът за диверсифика-
цията на доставките на енергоносители за 
Югоизточна и Южна Европа. Изграждането 

на Южния газов коридор реално осъщест-
вява доставки на азербайджански газ в 
Турция, Гърция и Албания на Балканския 
полуостров и в Италия. Предстоящо е за-
вършването на интерконекторната връзка 
между Гърция и България (IGB).

Вече се подготвя изграждането на Йоний-
ския газопровод, с който природен газ от 
Азербайджан ще могат да получават Чер-
на гора, Босна и Херцеговина и Хърватска. 
Официално проявяват интерес към про-
дължаването на Южния газов коридор Ру-
мъния, Унгария и Украйна. На дневен ред е 
въпросът за осъществяването на доставки 
от огромните запаси на Туркменистан чрез 
проектирания Транскаспийски газопровод.

В текста е анализирано сложното ге-
ополитическо съперничество около Тран-
скаспийския газопровод, в което си про-
тиворечат интересите на Азербайджан и 
Туркменистан, от една страна, на Русия 
– от друга, и на Иран – от трета. Посочен 
е и търговският интерес на Китай в този 
проект. Специално е анализирана роля-
та на Европейския съюз, който участва в 
„газовия шахмат“ в Каспийския регион 
в обичайния си стил – чрез своята „мека 
сила“. ЕС съдейства с кредити за изграж-
дането на Южния газов коридор и офици-
ално оповести желанието си да финансира 
Транскаспийския газопровод.

Анализирани са първите стъпки на ЕС 
при осъществяването на обявената нова 
политика на съседство и партньорство с 
държавите от Закавказието и Средна Азия. 
Знаково за тази политика е откриването на 
посолство на ЕС за региона в столицата на 
Туркменистан – Ашхабад. Анализирана е 
и ключовата роля, изиграна от Казахстан, 
Туркменистан и Азербайджан, в запазва-
нето на комуникациите между Европа и 
Китай по време на пандемията.

Анализирани са и геополитическото и ге-
оикономическото значение на подписания 
Меморандум за разбирателство между 
Азербайджан и Туркменистан.
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В същия ден, в който се провежда среща-
та в Сочи, – 25 януари 2010 година, руският 
сайт ИНОСМИ.ру разпространява превод на 
коментар на арменското издание „Айкакан 
жаманак“, в което се лансира тезата, че се 
водят интензивни задкулисни преговори за 
изтегляне на арменските въоръжени сили от 
някои от окупираните райони, по-специално от 
три района на Азербайджан, граничещи с Иран. 
Очевидно, оригиналната публикация в армен-
ското издание е излязла непосредствено пре-
ди срещата в Сочи. Авторката Лусине Барсегян 
пише дословно:
„Както съобщават много достоверни дипло-
матически източници, по време на своето 
неочаквано посещение в Нагорни Карабах (17 
януари 2010 година) американският съпред-
седател на Минската група на ОССЕ по уре-
гулирането на конфликта в Нагорни Карабах 
– Робърт Брадке, в тесен кръг е казал, че 
САЩ винаги са готови да съдействат на на-
рода на Нагорни Карабах по въпроса за само-
опредлението, но арменската страна трябва 
да направи някои отстъпки и на първо място 
да изведе войските си от граничещите с Иран 
три района“ [35].

Лусине Барсегян коментира, че на фона на 
тази информация посещението на втория пре-
зидент на Армения – Роберт Кочарян, в Иран 
на 20 януари 2010 година става особено забе-
лежително. Според Барсегян „заявлението от 
петък на съпредседателите подсказва, че на 
25 януари 2010 година в рамките на тристран-
ната среща в Сочи ще се уточняват последните 
щрихи в документа за урегулирането на въ-
проса за Нагорни Карабах.

В изявлението също така се отбелязва, че на 
20 януари в рамките на посещението им в Ар-
мения съпредседателите на Минската група на 
ОССЕ са предали на Серж Саргсян (действащия 
по това време президент на Армения) обнове-
ния вариант на Мадридските принципи, където 
са формулирани последните подходи, възпри-
ети от съпредседателите, относно основните 
принципи на урегулирането. Същото беше пре-
дадено и на президента на Азербайджан през 
декември 2009 година, по време на посеще-
нието на съпредседателите в Баку (напомняме, 
че те тогава не пристигнаха в Ереван)“ [35].

Според Барсегян в навечерието на срещата 
в Сочи, насрочена за 25 януари 2010 година, в 
Ереван не е имало яснота по въпроса за точ-
ното съдържание на обновените Мадридски 

принципи. Лусине Барсегян цитира предста-
вители на няколко политически сили, които 
уверяват, че не са запознати с пълния текст на 
обновените Мадридски принципи:
„Когато се опитахме да уточним от членове 
на управляващата партийна коалиция, както 
и на партията Арменска революционна феде-
рация „Дашнакцутюн“ (АРФД) дали са осведо-
мени какво представлява обновеният вари-
ант на Мадридските принципи, членовете на 
коалицията и на АРФД отговориха, че нямат 
никаква представа за това“ [35].

Ръководителят на Координационната служба на АНК 
Левон Зурабян, Снимка: aysor.am

Според Лусине Барсегян ръководителят на 
Координационната служба на АНК (Арменски 
национален конгрес – опозиционно движение, 
възглавявано от първия президент на Арме-
ния Левон Тер-Петросян) – Левон Зурабян, е 
заявил в разговор с журналистите от „Айкакан 
жаманак“:
„Ние не разполагаме с текста, тъй като до-
кументът се пази конфиденциално. Не мога 
да предскажа какво представлява сам по себе 
си обновеният вариант, но мога да кажа, че 
това, което вече публикуваха за Мадридските 
принципи, също не е пълна информация, макар 
че у мнозина се създаде такова впечатление, 
че Мадридските принципи са обнародвани. В 
действителност Мадридските принципи не 
бяха публикувани нито тогава, нито сега – в 
обновения им вариант“ [35].

На въпроса възможно ли е да бъде подписан 
някакъв документ в рамките на тристранната 
среща Левон Зурабян отговаря:

„А защо не? Едно е очевидно: дипломатиче-
ските маневри около Карабах взеха безпре-
цедентен обрат. За това свидетелстват и 
посещенията на представителите на стра-
ните – съпредседателки на Минската група 
на ОССЕ, в нашия регион и тяхната визита в 
Казахстан, за която заявиха днес, а също и 
заплануваното посещение на министъра на 
външните работи на Казахстан в региона и 
тази тристранна среща в Сочи.
Очевидна е сериозната дипломатическа ак-
тивност, което свидетелства за това, че е 
възможна окончателна развръзка по въпроса 
за Нагорни Карабах. За това свидетелства и 
фактът, че Серж Саргсян изпрати Роберт 
Кочарян с послание в Иран. Иран не е просто 
сериозна държава, но и съседна държава на 
Армения и Азербайджан и макар че Иран не е 
участник  в преговорния процес, той може да 
има голямо влияние и да използва това вли-
яние и върху Азербайджан, и върху Армения“ 
[35].

Тристранната среща в Сочи и посещението на 
Роберт Кочарян, както и конспиративната тео-
рия, че Мадридските принципи се пазят в тайна 
и пълният им текст не се публикува, пораждат 
всевъзможни спекулации, особено в Армения. 
(Всъщност, когато говорим за „конспиративна 
теория“, може би трябва да нарушим полити-
ческата коректност и да кажем, че подобни 
„теории“ като тази за „секретността“ на Мад-
ридските принципи не са конспиративни, а 
просто провинциални и отразяващи компле-
ксите за малоценност на определени категории 
политици в относително по-малките държави. 
Българската политическа практика също по-
знава подобни примери.) В разглеждания от 
нас случай Лусине Барсегян отразява тази тен-
денция в мисленето на арменските политици 
със следните размишления:
„Ние вече съобщихме за това, че по време на 
своето последно посещение в Москва Серж 
Саргсян е поискал от Кремъл гаранции и за-
страховка за своя подпис под документа за 
урегулирането на въпроса за Нагорни Карабах 
за това, че след подписването той ще остане 
на поста си поне до изтичането на мандата 
му. Както съобщават наши достоверни из-
точници, Серж Саргсян така и не е получил 
никакви гаранции.

ОТ МАДРИДСКИТЕ ПРИНЦИПИ ДО МЮНХЕНСКИТЕ ДЕБАТИ
Част четвърта 

(продължение от предишния брой) 
  доц. д-р Теодор Дечев             
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Нещо повече, тези дни – още преди тристран-
ната среща в Сочи, руският „Газпром“ обяви, 
че ще удвои обема на природния газ, който ще 
купува от Азербайджан. Според съобщение-
то на „Газпром“ вместо заплануваните 500 
милиона кубически метра той ще купува 1 
милиард кубически метра природен газ, а през 
2011 година обемът ще нарасне почти до 2 
милиарда кубически метра. Този факт, както 
констатират експертите, съществено ще 
съкрати вероятността за осъществяване-
то на проекта „Набуко“, на който помагат 
западните държави, което за Русия е не 
само икономически, но и политически успех 
на международната арена. Така че Серж 
Саргсян се оказа в твърде тъжно положе-
ние.
И именно сега Роберт Кочарян направи нео-
чакваното си посещение в Иран, където го-
вори за разни неща от името на Република 
Армения. Както съобщава иранският сайт 
islamidavet.com, в рамките на срещата с ми-
нистъра на външните работи на Иран – Ма-
нучехр Моттаки, Роберт Кочарян, констати-
райки важната роля на взаимоотношенията 
между Армения и Иран, е казал:
„Ние ще положим всякакви усилия за разши-
ряването на тези отношения“.
Фактът на присъствието на войски на чуж-
ди държави в Кавказ Кочарян е оценил като 
явление, което пречи на стабилността и без-
опасността на държавите от региона. Бив-
шият президент на Армения според ирански-
те средства за масова информация е казал, 
че регионалните принципи са най-добрият 
вариант за установяване на стабилност и за 
развитие на държавите от региона.
Разбира се, след това ръководителят на 
офиса на Кочарян – Виктор Согомонян, е 
заявил, че посещението на Кочарян в Иран е 
имало неофициален характер, а статиите в 
иранските средства за масова информация, 
очевидно, са резултат от неправилен превод. 
Но в навечерието на посещението на Кочарян 
същият Согомонян казваше, че визитата му 
в Иран е с официален характер.
Излиза, че Саргсян, разбирайки, че не може 
да се надява дори и на стратегическия си 
партньор [Русия] и че вече е много трудно да 
се протакат преговорите, както казва и Ле-
вон Зурабян, изпраща Кочарян в командировка 
в Иран. На 26 януари [2010] е запланувано по-
сещение на министъра на външните работи 
на Иран в Армения. Така че единствената на-

дежда, която е останала на Серж Саргсян, е 
Иран. Но положението, изглежда, е такова, 
че Серж Саргсян няма възможност да про-
така въпроса за подписването на документа 
за урегулирането на конфликта в Нагорни 
Карабах“ [35].

 На 5 март 2010 година министърът на външ-
ните работи на Азербайджан – Елмар Маме-
дъяров, е информирал посредниците в Париж, 
че ако не се смятат някои изключения, Азер-
байджан приема като цяло документа, пред-
ложен въз основа на обновените Мадридски 
предложения. От своя страна съпредседате-
лите обещали да продължат обсъждането на 
този въпрос с арменската страна и да интензи-
фицират работата по него [36].

Същия ден, по време на среща на министър 
Елмар Мамедъяров със съветника на прези-
дента на Франция по външнополитическите 
въпроси – Жан-Давид Левит, въпросът за об-
новените Мадридски принципи е бил обсъден 
отново. Съветникът на президента на Франция 
също обещава френската държава да прило-
жи повече усилия за разрешаване на конфли-
кта в Нагорни Карабах.

 Малко по-късно президентът на Азербай-
джан – Илхам Алиев, потвърждава думите на 
външния си министър и азербайджанската по-
зиция на принципно приемане на Мадридските 
принципи в обновения им вариант:

„Може да се каже, че по принцип основната 
част на преговорите е завършена. Мога да 
кажа, че внесените предложения като цяло, 
с известни неголеми изключения, осигуряват 
интересите на Азербайджан, неговата тери-
ториална цялост, връщането на всички окупи-
рани райони под контрола на Азербайджан. По 
този начин ние смятаме, че ако отсрещната 
страна прояви конструктивност и се съгла-
си с предложения вариант, то ние ще успеем 
още по-бързо да се придвижим в процеса на 
решаване на въпроса“ [37].

 Това свое изявление президентът Алиев 
прави по време на тържествата по повод 
на любимия на азербайджанците празник 
Новруз байрамъ на 20 март 2010 година. 
Оценката му за състоянието на преговорите 
е оптимистично:

„Най-важният, най-основният проблем, кой-
то стои пред нас, това е урегулирането на 
арменско-азербаджанския, на Нагорнокара-
бахския конфликт. По това направление са 
предприети определени стъпки и днес пози-
циите на Азербайджан в преговорния процес 
са още по-силни. За укрепването на тези 
позиции своята роля, разбира се, изиграха 
нашите дипломатически усилия. В същото 
време протичащите в Азербайджан проце-
си на съзидание и развитие, усилването на 
страната в много голяма степен засилиха 
нашите позиции в процеса на преговорите. 
Днес ние сме икономически най-развитата 
държава в региона, нашето развитие изоб-
що не може да се сравнява с развитието на 
останалите държави.

Всички тези фактори засилват нашите по-
зиции в преговорите и докато ние възлагаме 
надежди на преговорния процес, сме длъжни 
да продължаваме тези усилия. Днес ние се 
намираме в решаващия етап на урегулиране 
на конфликта...“ [37].

Президентът Алиев ясно показва, че Мад-
ридските принципи не противоречат на катего-
ричната позиция на Азербайджан да не прави 
компромиси с териториалната си цялост, като 
едновременно с това анонсира статута на висо-
ка автономия за Нагорни Карабах:
„В хода на преговорите ние не отстъпихме 
нито на крачка от своята принципна позиция. 
Каквото заявявахме преди няколко години, към 
същата позиция се придържаме и днес. Тери-
ториалната цялост на Азербайджан никога не 
е била и няма да бъде тема за преговори.

Президентът Илхам Алиев на тържествата по повод на любимия на азербайджанците празник Новруз байрамъ,  
на 20 март 2010 година. Снимка: Day.az
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Териториалната цялост на Азербайджан 
трябва да бъде възстановена. Окупационни-
те сили трябва да бъдат изведени от всички 
завзети територии, където трябва да бъ-
дат върнати гражданите на Азербайджан. 
Трябва да се отворят всички комуникации. 
Живеещите в Нагорни Карабах арменци и 
азербайджанци, които обезателно ще се 
върнат в Нагорни Карабах, трябва да живе-
ят в условията на статут на висока авто-
номия“ [37].

 На 8 юни 2010 година президентът Илхам 
Алиев отново коментира обновените Мадрид-
ски принципи, този път в Истанбул. Според 
агенция „Азер Тадж“ той е заявил:
„Азербайджан по принцип е съгласен с об-
новените Мадридски принципи. Наистина в 
тези предложения (обновените Мадридски 
принципи) има определени моменти, които 
не могат да ни задоволят. Но те имат преди 
всичко технически и редакционен характер“, 
казва Алиев, като отбелязва при това, че 
като цяло обновените Мадридски принципи 
отразяват въпросите на възстановяването 
на териториалната цялост на Азербайджан 
и връщането на принудително преселените 
по местата на постоянното им  местожи-
веене [39].
Илхам Алиев изрично подчертава, че обнове-
ните Мадридски принципи са предложение на 
държавите – съпредседателки на Минска-
та група на ОССЕ, а не на Азербайджан. Той 
изразява надежда, че „тези държави ще се 
отнесат с уважение към своите предложе-
ния и на Армения, която води през последни-
те месеци разрушителна дейност в хода на 
преговорите, ще трябва да бъдат изпратени 
сериозни сигнали“ [39].

 По думите му, ако не бъдат предприети мер-
ки в посока на продължаване на преговорите 
и ако Армения продължава да се придържа 
към тактиката на протакане или не приеме 
официално обновените принципи, Азербай-
джан сериозно ще помисли за своето участие 
в преговорите и в процеса на урегулиране на 
конфликта с Армения. 
„Ние разглеждаме различни варианти и ще 
се постараем да възстановим териториал-
ната цялост на Азербайджан по всякакъв 
път“, е казал Илхам Алиев. Той е отбелязал 
също така, че при запазване на положението  
и така възникналата ситуация не остава 
голям избор за продължаване на преговорния 
процес [39].

„Или въпросът ще остане в сегашното ви-
сящо състояние, тоест status quo-то ще се 
запази, което ние не можем да приемем по 
никакъв начин. Status quo-то трябва да се 
промени. Или преговорите ще продължат с 
имитационна цел, с което Азербайджан ни-
кога няма да се съгласи. Аз неведнъж съм 
казвал, че ние няма да взимаме участие в 
преговорите заради тяхното имитиране. Ние 
ще участваме в тях, докато има надежда да 
се постигнат резултати. Или пък въпросът 
ще премине от замразено състояние в друга 
плоскост. И не е тайна, че това е военният 
вариант. Той никога не е изключен и ние ви-
наги трябва да сме готови за този вариант“, 
е казал Алиев, като е подчертал, че „именно 
затова сегашният период [в урегулирането 
на конфликта] има своята логика и своето 
значение“ [39].

„На сегашния етап именно стъпките, които 
ще се предприемат от Армения, както и от 
съпредседателите, ще определят по какъв 
път ще бъде разрешен този въпрос [конфлик-
тът между Азербайджан и Армения]. Ние 
много искаме държавите съпредседатели, 
като използват своето влияние, възмож-
ности за въздействие, изпращайки на Арме-
ния сериозни сигнали, да направят така, че 
тя да признае обновените Мадридски прин-
ципи и на тази основа да започнем работа 
над мирния договор“, заявява президентът на 
Азербайджанската република.

На 17 юни 2010 година в Санкт Петербург 
беше проведена тристранна среща на прези-
дентите на Русия, Азербайджан и Армения с 
участието на министрите на външните работи 
на трите държави [40], [41], [42].

 Според съобщението на Пресслужбата на 
президента на Армения срещата е започнала 
с участието на тримата президенти, след кое-

то към тях са се присъединили министрите на 
външните работи. След срещата е последвал 
работен обяд, даден от името на президента на 
Руската федерация, с участието на президен-
тите и министрите на външните работи.

 След срещата министърът на външните ра-
боти на Армения – Едуард Налбандян, е съоб-
щил, че в хода на срещата е било установено 
какво са постигнали страните в резултат на 
проведените преговори. Била е постигната до-
говореност преговорите да продължат въз ос-
нова на тези резултати. Президентите възлагат 
на министрите на външните работи да продъл-
жат преговорите активно.

Обобщавайки резултатите от тристранната 
среща, министърът на външните работи на Ар-
мения заявява на брифинга:
„Преговорният процес продължава с подкре-
пата на съпредседателите на Минската гру-
па на ОССЕ – Русия, Франция и САЩ. Смятам, 
че днешната среща беше полезна. Това беше 
важен етап в процеса на урегулиране на На-
горнокарабахския конфликт“ [41].

Като охарактеризира срещата в Санкт Петер-
бург като важен етап в процеса на карабахско-
то урегулиране, Налбандян заявява дословно:
„Срещата премина в конструктивна атмос-
фера, страните зафиксираха това, което са 
постигнали до момента в резултат на прего-
ворите, и се договориха да продължат прего-
ворите именно на тази основа. Президентите 
възложиха на министрите да продължат 
контактите. Активни контакти ще се под-
държат и със съпредседателите“ [41].

„Русия като държава – съпредседател на 

Минската група, играе важна роля в проце-
са на урегулиране на Карабахския конфликт. 
Срещите с участието на президента Медве-
дев дават възможност да се сближат пози-
циите на страните, а по тези въпроси, около 
които не е постигнато споразумение, стра-
ните могат да уточнят подходите си, което 
ще позволи преговорите да продължат и да 

 Среща на президентите на Руската федерация, Азербайджан и Армения в Санкт Петербург – 17 юни 2010 година.
Снимка: Официален сайт на президента на РФ
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се движим напред“, е заявил министърът на 
външните работи на Армения [41].

Според съобщението на Управлението по 
печата и информация на Министерството на 
външните работи на Армения, отговаряйки на 
въпрос за Мадридските предложения, Едуард 
Налбандян е отбелязал, че от месец ноември 
2007 година нататък на масата на преговори-
те е имало един документ – предложените от 
съпредседателите Мадридски принципи, които 
са регистрирани в Секретариата на ОССЕ във 
Виена като официално предложение. Всички 
предложения, направени след това, са имали 
работен характер [41].

Министърът на външните работи на Армения 
също така съобщил, че тогавашният президент 
Серж Саргсян се е срещнал с посредниците. 
Освен това според Налбандян по това време 
съпредседателите са планирали да посетят 
региона в началото на месец юли 2010 година.

Позицията на Армения по отношение на обно-
вените Мадридски принципи е повторена още 
един път от прессекретаря на МВнР на Арме-
ния – Тигран Балаян. Той заявява:
„Армения прие Мадридските принципи в ка-
чеството на основа на преговорите още пре-
ди две години. Всички останали предложения 
имаха работен характер“, заявява Тигран 
Балаян пред „Интерфакс“, цитиран от радио 
„Азадлък“ [42].

Балаян е принуден да повтори тази позиция, 
която съвпада дословно с казаното от армен-
ския министър на външните работи поради 
отправената междувременно реплика на ми-
нистъра на външните работи на Азербайджан 
– Елмар Мамедъяров, който заявява, че на по-
следната тристранна среща в Санкт Петербург 
арменската страна отново не е дала определен 
отговор по Мадридските принципи.
„Много е трудно да се работи в такива ус-
ловия, защото арменската страна, от една 
страна, говори, че е съгласна с Мадридските 
принципи, а от друга, заявява, че не може да 
се съгласи с някои точки от тях“, е казал Ел-
мар Мамедъяров [42].

В съобщението, разпространено от кремъл-
ската пресслужба по повод на срещата, се 
казва, че президентите са обсъдили ключови 
въпроси на урегулирането на Нагорнокарабах-
ския конфликт.
„Беше отбелязано сближаване на позициите 
на страните по редица спорни положения 
на основните принципи на урегулирането“, 
се отбелязва в съобщението, поместено на 
официалния сайт на Кремъл. „Президентите 
на Армения и Азербайджан потвърдиха го-

товността си да продължат диалога, насо-
чен към завършване на работата над този 
документ с посредничеството на Русия, САЩ 
и Франция в качеството им на съпредседате-
ли на Минската група на ОССЕ“ [41].

В интервю за интернет изданието 1news.az, 
коментирайки състоялата се в Санкт Петербург 
среща на президентите, официалният предста-
вител на Министерството на външните работи 
на Азербайджан – Елхан Полухов, заявява:

„Азербайджанската страна би искала Арме-
ния да се отнася по-отговорно към прего-
ворния процес по карабахското урегулиране“. 
Според неговите думи е дошло време армен-
ската страна да осъзнае необходимостта 
от превръщане на количеството на срещите 
по тези проблеми в качество [41].

Като е посочил, че по време на тристранната 
среща в Санкт Петербург е имало интензивна 
размяна на мнения, Елхан Полухов е заявил:

„Ние смятаме, че всяка среща на равнището 
на държавните глави, особено с участието 
на президента на Руската федерация, е ва-
жна за намирането на пътища за решаване-
то на Нагорнокарабахския конфликт“.

Според думите на азербайджанския дипло-
мат подобни срещи вдъхват надежда за нами-
ране на пътища, водещи до взаимноприемли-
во решение на конфликта.

„Позицията ни си остава предишната: ние 
смятаме, че документът, представен на 
арменската и азербайджанската страна, 
позволява да се излезе на ново равнище на 
преговорния процес“, е заявил представителят 
на МВнР на Азербайджан [41].

Според съобщенията на средствата за ма-
сова информация съпредседателите на Мин-
ската група на ОССЕ са се намирали в Санкт 
Петербург в деня на тристранната среща, но са 
отказали да отговарят на въпросите на жур-
налистите. Според азербайджански източници 
(информационната агенция „Тренд“) съпред-
седателите на Минската група на ОССЕ са били 
приети от президента на Азербайджан – Илхам 
Алиев, и са обсъдили с него състоянието на 
процеса на урегулиране на Карабахския кон-
фликт [41].

Мадридските принципи са огласени отново 
на 26 юни 2010 година в канадския град Мус-
кок, в съвместно изявление на президента на 
Руската федерация – Дмитрий Медведев, пре-
зидента на САЩ – Барак Обама, и президента 
на Франция – Никола Саркози [43]:
„Ние, президентите на Руската федерация, 
Съединените щати и Франция, в качество-

то си на ръководители на държавите – съ-
председателки на Минската група на ОССЕ, 
потвърждаваме своя ангажимент да под-
държаме ръководителите на Азербайджан и 
Армения в приключването на съгласуването 
от тяхна страна на Основните принципи на 
урегулирането на Нагорнокарабхаския кон-
фликт.
Ние приветстваме и разглеждаме като ва-
жна крачка напред признаването от двете 
страни на факта, че трайното урегулиране 
трябва да стъпва върху принципите, съдър-
жащи се в Заключителния акт от Хелзинки, 
и на тези постановки, които ние предложи-
хме във връзка с нашето изявление на среща-
та на високо равнище на Групата на осемте 
в Акуила на 10 юли 2009 година.
Сред тях са: връщането на териториите 
около Нагорни Карабах; междинен статут 
на Нагорни Карабах, осигуряващ гаранции за 
безопасността и самоуправлението му; ко-
ридор, свързващ Армения с Нагорни Карабах; 
определяне на бъдещия окончателен правен 
статут на Нагорни Карабах чрез волеизя-
вление на населението му, имащо задължи-
телна правна сила; право на всички вътрешно 
преселени лица и бежанци да се върнат по 
местата на предишното им местоживеене; 
международни гаранции за безопасността, 
включително и мироопазваща операция.
В днешно време президентите на Армения и 
Азербайджан трябва да направят още една 
крачка и да завършат работата над Основ-
ните принципи, за да може да се пристъпи 
към разработването на проекта на мирно-
то споразумение. Ние възлагаме на нашите 
министри и на съпредседателите да про-
дължат да оказват активно съдействие на 
страните за преодоляване на съществува-
щите разногласия в хода на подготовката на 
съвместна среща на полето на неформалния 
министерски форум на ОССЕ в Алма Ата“ [43].

На 17 юли 2010 година ръководителите на 
делегациите на държавите – съпредседателки 
на Минската група на ОССЕ, – министърът на 
външните работи на Русия Сергей Лавров, ми-
нистърът на външните работи на Франция Бер-
нар Кушнер и заместник държавният секретар 
на САЩ Джеймс Стайнберг, публикуват съв-
местно изявление относно Нагорнокарабахския 
конфликт, в което призовават противостоящите 
страни да стигнат до мирно урегулиране. 

Външните министри на Русия и Франция за-
едно със заместник държавния секретар на 
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САЩ са провели преговори с министрите на 
външните работи на Азербайджан – Елмар 
Мамедъяров, и на Армения – Едуард Налбан-
дян, по време на неофициалните консултации 
на срещата на високо равнище на министри-
те на външните работи на страните от ОССЕ в 
Алма Ата. 

„Ръководителите на делегациите на държа-
вите съпредседателки припомниха съвмест-
ното изявление относно Нагорни Карабах от 
1 декември 2009 година, прието на срещата 
на министрите на външните работи на 
страните от ОССЕ в Атина и напомниха на 
страните за техния ангажимент да стиг-
нат до мирно урегулиране на Нагорнокарабах-
ския конфликт въз основа на принципите на 
Заключителния акт от Хелзинки, в частност 
въздържане от заплахи със сила или прила-
гането и́, териториална цялост на държа-
вите, а също така равни права и самоопре-
деление на народите“, се казва в изявлението  
(https://ria.ru/20100717/255734396.html ).

Авторите му потвърждават, че в основите 
на каквото и да е справедливо и трайно уре-
гулиране на конфликта трябва да залегнат 
Мадридските принципи, както са заявили пре-
зидентите на Русия, Франция и САЩ – Дмитрий 
Медведев, Никола Саркози и Барак Обама, на 
срещата на високо равнище на Голямата ос-
морка през 2009 година в италианския град 
Л’Акуила и през 2010 година в канадския град 
Мускок.

Тези принципи включват в частност отваряне 
на „коридор“ между Армения и Карабах, да-
ване на временен статут на Нагорни Карабах и 
определяне в бъдеще на окончателния му пра-
вен статут въз основа на юридически обвърз-
ващо волеизявление на населението.

„Предлаганите елементи представляват 
единно цяло и всеки опит да бъдат отде-
лени няколко елемента от него ще напра-
ви невъзможно постигането на балан-
сирано решение“, се казва в изявлението.  
(https://ria.ru/20100717/255734396.html ).

Кушнер и Стайнберг тогава изразяват при-
знателност за усилията на Дмитрий Медведев 
и Сергей Лавров за преодоляване на разногла-
сията между противостоящите страни, имайки 
предвид обсъжданията на срещите в Сочи (на 
25 януари 2010 година) и в Санкт Петербург (на 
17 юни 2010 година).

В Алма Ата министрите на външните рабо-
ти на Русия и Франция заедно със заместник 
държавния секретар на САЩ изрично подчер-
тават, че усилията на двете противостоящи 
страни за преодоляване на съществуващи-
те различия са се оказали недостатъчни. Те 

изразяват съжаление по повод на възник-
налите инциденти – въоръжените сблъ-
съци на 18 – 19 юли 2010 година. Минист-
рите предупреждават, че тази ситуация е 
резултат от прилагането на сила и повторното и́ 

 прилагане може да доведе само до страда-
ния, разруха и задълбочаване на конфликта и 
враждата.

Въоръжените сблъсъци от 18 – 19 юли 2010 
година, довели до гибелта на петима военно-
служещи, става на североизточната част на 
линията на съприкосновение на карабахските 
сепартисти и азербайджанските въоръжени 
сили, близо до село Чайлъ, в Мардакертски ра-
йон. Завързва се сражение, в резултат на което 
от арменска страна загиват четирима души, а 
азербайджанците загубват един войник.

На 27 октомври 2010 година в Астрахан се 
провежда седмата поред тристранна среща на 
най-високо равнище между президентите на 
Азербайджан, Армения и Русия. Тя е и третата 
поред за 2010 година. Вижда се, че през 2010 
година наистина има много сериозна динами-
ка в преговорите около Нагорнокарабахския 
конфликт. В хода на преговорите страните в тях 
успяват да съгласуват съвместно изявление:
„Президентите на Азербайджанската репу-
блика, Република Армения и Руската феде-
рация се срещнаха на 27 октомври 2010 го-
дина в Астрахан по покана на президента на 
Руската федерация и подробно обсъдиха хода 
и перспективите на нагорнокарабахското 
урегулиране.
Като потвърдиха постановките на съв-
местната декларация, подписана в Москва 
на 2 ноември 2008 година, президентите под-
чертаха, че урегулирането на конфликта с 
политико-дипломатически средства изисква 
по-нататъшни усилия за заздравяване на ре-
жима на прекратяване на огъня и на мерки-
те за доверие във военната област.
С тази цел президентите на Азербайджан-
ската република и Република Армения се дого-
вориха като първа крачка без отлагане да се 
извърши размяна на военнопленниците и връ-
щане на телата на загиналите със съдей-
ствието на съпредседателите на Минската 
група на ОССЕ и на Международния комитет 
на Червения кръст, а също така да се ръково-
дят от тези подходи и в бъдеще, изхождайки 
от изключително хуманитарния характер на 
подобни въпроси“ [44].

„Вие знаете, че аз вече за седми път про-
веждам такова мероприятие и като цяло 
независимо от това, че става дума за срещи, 

които никак не са леки, те протичат с доста 
твърда полемика, понякога с емоции, това 
не е лесно нито за посредничещата страна, 
нито за Минската група, нито за Русия като 
съпредседателка на Минската група, и въ-
преки това аз смятам тези срещи за много 
полезни.
Първо, защото във всеки случай преговорите 
са винаги по-добро нещо от активната фаза 
на конфликта.
Второ, и може би това е най-главното – 
това не са само преговори, това е и движе-
ние напред. Бих искал да Ви информирам за 
това, че страните съгласуваха съвместно 
изявление, което има хуманитарен характер, 
но са и много важни с оглед на различните 
трудности, които днес наблюдаваме във вза-
имоотношенията между Армения и Азербай-
джан по въпросите на Нагорни Карабах.
Става дума за специална декларация, насочена 
към укрепване на мерките за доверие, затова, 
щото без отлагане да се извърши размяната 
на военнопленниците и да се върнат телата 
на загиналите. Това изглежда като доста-
тъчно драматична, но и частна тема. Само 
че тя е много важна, защото двете страни 
действително отдавна не са в пряко и откри-
то противопоставяне, но има проблеми, има 
изстрели, загиват хора. И в някакъв момент 
става необходимо, както се казва, да се пог-
ледне открито на ситуацията и да се напра-
вят стъпки един към друг, да се положат 
усилия да се разблокират, макар и не толкова 
големи, но много важни проблеми.
И още една тема, с която ние днес се зани-
махме, – всеки път се занимаваме с тази 
тема, – естествено това е темата за мир-
ния договор и общото урегулиране. Тази тема 
присъства на всяка наша  среща от момента 
на провеждането на срещата в „Майендорф“ 
в Подмосковието, когато беше прието съв-
местно изявление (така наречената „Майен-
дорфска декларация“).
И днес ние се занимавахме с тази тема и се до-
говорихме за следното. Сега остават въпро-
сите около така наречените „Общи принципи 
на урегулирането“, които впоследствие тряб-
ва да бъдат заложени в основата на мирния 
договор. Но все пак ние извървяхме определен 
път, който ни дава основание да се надяваме, 
че в случай, че страните поработят добре 
през следващия месец, а ние ще дадем такова 
поръчение на нашите министри на външни-
те работи, то към датата на провеждане 
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на срещата на най-високо равнище на ОССЕ в 
Казахстан на 1 и 2 декември 2010 година ще 
успеем да стигнем до съгласуван вариант на 
Общите принципи на урегулирането.
Бих искал специално да подчертая, че все още 
има достатъчно нерешени въпроси, но има и 

стремеж на страните да постигнат съгла-
сие по все още неурегулираните разногласия 
в текстуален порядък. Русия ще продължа-
ва своите усилия. Аз смятам, че резултат 
може да бъде постигнат. Това внушава оп-
ределен умерен оптимизъм. Основната част 
от работата, разбира се, тепърва предстои“ 
[45].

На 1 декември 2010 година на срещата на 
високо равнище в Астана е прието изявление 
по Нагорнокарабахския конфликт, под което 
поставят подписите си ръководителите на де-
легациите на държавите – съпредседателки 
на Минската група на ОССЕ, – президентът на 
Русия Дмитрий Медведев, държавният секре-
тар на САЩ Хилари Клинтън и министър-пред-
седателят на Франция Франсоа Фийон, заедно с 
президентите на Азербайджан Илхам Алиев и 
на Армения Серж Саргсян.

В текста на изявлението изрично се посочва, 
че подписалите се са се „съгласили, че е до-
шло време за по-решителни крачки в посока 
на урегулиране на Нагорнокарабахския кон-
фликт“.

Също така в изявлението още един път се 
посочва, че страните са привърженици на уре-
гулирането на конфликта въз основа на прин-
ципите и нормите на международното право, 
Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки, 
а също така и въз основа на съвместните изя-
вления на президентите на САЩ, Русия и Фран-
ция, направени от тях на 10 юли 2009 година в 
Л’Акуила и на 26 юни 2010 година в Мускок [46].

Срещата на високо равнище в Астана е съ-
битие с особена важност, защото такова съби-

ране на лидерите на държавите – членки на 
ОССЕ, не е имало цели 11 години преди това. 
В Астана се събират държавните глави и ми-
нистър-председателите на всички държави – 
членки на ОССЕ.

На 5 март 2011 година на среща в Сочи, в 
курорта Красная поляна, президентът на РФ 
Дмитрий Медведев, президентът на Азер-
байджан Илхам Алиев и президентът на Ар-
мения Серж Саргсян обсъждат актуалните 
за момента въпроси на конфликта в Нагор-
ни Карабах. Разменят се мнения за хода на 
осъществяването на намеренията в доку-
мента, подписан през 2010 година в Астра-
хан. След това преговорите продължават по 
време на работен обяд (Кремъл, 5 март 2011,  
http://kremlin.ru/events/president/news/10529).  
Тримата президенти приемат съвместно изя-
вление:

„Президентите на Азербайджанската репу-
блика, Република Армения и Руската федера-
ция се срещнаха на 5 март 2011 година в Сочи 
по покана на президента на Руската федерация 
и подробно обсъдиха хода и перспективите на 
нагорнокарабахското урегулиране.

Като разгледаха въпросите на практическо-
то осъществяване на тристранното изявление, 
прието в Астрахан на 27 октомври 2010 година, 
президентите договориха следните стъпки за 
по-нататъшното усилване на доверието като 
допълнение към предвидените [в Астрахан] 
мерки.

1. В най-кратък срок да се завърши размя-
ната на военнопленниците.

2. Страните да се стремят да решават всич-
ки спорни въпроси с мирни средства и да се 
провежда разследване на възможните инци-
денти по линията на прекратяване на огъня с 
участието на страните под егидата на съпред-
седателите на Минската група на ОССЕ и със 
съдействието на специалния представител на 
действащия председател на ОССЕ.

Президентите са отбелязали важното зна-

чение на своите редовни контакти по въ-
просите на нагорнокарабахското урегули-
рани и се договориха да ги продължат в 
същия формат като допълнение към рабо-
тата на съпредседателите на Минската гру-
па на ОССЕ“ (Кремъл, 5 март 2011 година,  
http://kremlin.ru/supplement/882 ).

След деловата работа на срещата 
Дмитрий Медведев, Серж Саргсян и Ил-
хам Алиев посещават един от ски курорти-
те в Красная поляна (Кремъл, 5 март 2011,  
http://kremlin.ru/events/president/news/10529).

На 24 юни 2011 година се провежда 
тристранна среща на президентите на Армения, 
Азербайджан и Русия в столицата на Татарстан 
– Казан. Тримата държавни глави разглеждат 
хода на работата, извършвана по тяхно поръ-
чение, за съгласуването на проекта на Основ-
ните принципи на урегулирането на конфликта 
в Нагорни Карабах. На срещата от руска страна 
участват още министърът на външните работи 
Сергей Лавров и помощникът на президента на 
Руската федерация Сергей Приходко. В края 
на срещата тримата президенти приемат съв-
местно изявление, в което се казва:
„Президентите на Азербайджан, Армения 
и Руската федерация се срещнаха на 24 юни 
2011 година в Казан и разгледаха хода на 
работата, извършвана по тяхно поръчение 
за съгласуването на проекта на Основните 
принципи на нагорнокарабахското урегули-
ране.
Държавните глави констатираха постига-
нето на взаимно разбиране по редица въпроси, 
решаването на които способства за създава-
нето на условия за одобряване на Основните 
принципи.

Президентите на Азербайджан и Армения 
изразиха признателност на лидерите на 
Русия, САЩ и Франция в качеството им на 
държави – съпредседателки на Минска-
та група на ОССЕ, за тяхното постоянно 
внимание към проблема на нагорнокара-
бахското урегулиране и високо оцениха 
личните усилия на президента на Руската 
федерация да съдейства на постигането на 
споразумения“ (Кремъл, 24 юни 2011 година,  
http://kremlin.ru/supplement/977 ).

След срещата Дмитрий Медведев и Серж 
Саргсян отиват да наблюдават конните над-
бягвания за Купата на президента на Русия на 
конноспортния комплекс „Казан“, а журнали-
стите и анализаторите се захващат да преброят 
всички изказвания и изявления, свързани със 
срещата в Казан и с Нагорни Карабах.

Оказва се, че срещата в тристранен формат 
Азербайджан – Армения – Русия е вече де-
вета(!) поред. С нея са били свързани големи 
очаквания. Наблюдателите са смятали, че тя 

Срещата на високо равнище на ОССЕ в Астана – 1 декември 2010 година. Снимка: OSCE
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ще донесе „пробив“, като не се е изключва-
ла и възможността на нея да бъде подписан 
съгласуван вариант на Мадридските принципи 
на урегулирането на Нагорнокарабахския кон-
фликт.

Тон за такива очаквания задава МВнР на Ру-
сия, което в навечерието на срещата изразява 
надежда, че тристранната среща на високо 
равнище ще изиграе ролята на своеобразен 
рубикон (руската формулировка е „сыграет 
рубежню роль“) в преговорния процес, който 
тогава вече достига 17 години. МВнР на Ру-
сия изразява надежда, че документът, който 
се предлага на лидерите на Азербайджан и 
Армения, ще положи „реална основа за по-на-
татъшната подготовка на всеобхватно 
мирно споразумение“ (Президенты Армении, 
Азербайджана и России приняли совместное 
заявление, Радио „Азатутюн“, Июнь 24, 2011,  
https://rus.azatutyun.am/a/24245680.html ).

Преди срещата в Казан посредниците – съ-
председатели на Минската група на ОССЕ, 
също излизат с оптимистични изявления, като 
не изключват възможността по време на сре-
щата да бъде подписан документ за съгласу-
ване на основополагащите Мадридски прин-
ципи.

В навечерието на срещата американският 
председател на Минската група на ОССЕ – Ро-
бърт Брадке, заявява по-специално, че от 2001 
до 2011 година това е „може би най-важният 
етап“ в преговорния процес.

През дните преди срещата в Казан за необхо-
димостта от стигане до окончателно съгласие 
по основните принципи на урегулиране на кон-
фликта говорят и излизат с призиви към про-
тивостоящите страни в конфликта президентът 
на САЩ Барак Обама, президентът на Франция 
Никола Саркози, председателят на Европей-
ския съвет (по смисъла на Лисабонския до-
говор) Херман ван Ромпой и председателят на 
Европейската комисия Жозе Мануел Барозу.

На 22 юни 2011 година, докато говори на 
пленарното заседание на ПАСЕ в Страсбург, 
президентът на Армения Серж Саргсян говори 
и за срещата в Казан, като заявява, че отива на 
нея, „преизпълнен с оптимизъм“. Той е посо-
чил, че поставеният на масата на преговорите 
документ, „разбира се, не е онзи документ, за 
който арменската страна е мечтала, но той 
дава възможност да се премине към раз-
работването и подписването на основното 
споразумение“.

Едновременно с това президентът Саргсян не 
пропуска да подложи на критика Азербайджан 
за едва ли не нарушаване на Мадридските 
принципи и за тяхната едностранчива интер-
претация:

„Те мислят другояче и казват, че приемат 
правото на самоопределение, но в конкрет-
ния случай приемат осъществяването на 
самоопределението на Нагорни Карабах в 
рамките на териториалната цялост на 
Азербайджан. Ние казваме, че тук става 
дума за окастрено самоопределение, а са-
моопределението на нациите трябва да 
бъде такова, че то да дава възможност 
на дадения народ свободно да се разпореж-
да със съдбата си“, заявява тогавашният 
лидер на Армения (Президенты Армении, 
Азербайджана и России приняли совместное 
заявление, Радио „Азатутюн“, Июнь 24, 2011,   
https://rus.azatutyun.am/a/24245680.html ).

Два дни по-рано в интервю за телевизионния 
канал Euronews президентът на Азербайджан 
Илхам Алиев заявява, говорейки за очаква-
нията си за тристранната среща, че неговата 
страна няма намерение да предлага нищо 
срещу извеждането на арменските войски от 
прилежащите на Нагорни Карабах територии, 
дотолкова, доколкото Нагорни Карабах спо-
ред него „от памтивека е принадлежал на 
Азербайджан, това е международно призна-
та азербайджанска територия“. При това 
той отново заявява, че Азербайджан е готов 
да предостави на Нагорни Карабах възможно 
най-широка автономия.

В това време опозиционните (по това вре-
ме) политически сили в Армения продъл-
жават да критикуват поставените на ма-
сата на преговорите Мадридски принципи. 
Тогавашните опозиционни партии – Армен-
ската революционна федерация „Дашнакцу-
тюн“ и партията „Наследство“, даже заплаш-
ват с протестни акции, в случай че в Казан 
бъде подписан документ, одобряващ Мад-
ридските принципи (Президенты Армении, 
Азербайджана и России приняли совместное 
заявление, Радио „Азатутюн“, Июнь 24, 2011,   
https://rus.azatutyun.am/a/24245680.html).

За съжаление, надеждите за това, че участ-
валите в срещата на най-високо равнище пре-
зиденти на Азербайджан и Армения ще про-
дължат преговорите и ще постигнат напредък 
в урегулирането на конфликта, не се оправда-
ват [47].

(Продължението следва)

Забележка: В предложената на читатели-
те четвърта част от монографичното изслед-
ване „От Мадридските принципи до Мюнхенските 
дебати“ са цитирани дванадесет (12) източника 
от общо шестдесет и пет (65), приведени в мо-
нографията. Тук те са приведени с оригиналната 
им номерация от общия списък на използваните 
източници.

Използвани източници:Използвани източници:
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[ 30 ] Азербайджан като древен център на търговията и транспорта
Автор: Фикрет Ахундов, Дата: 01.04.2021

[ 31 ] ЕБВР оказва финансова помощ на азербайджански произво-
дител на хранителни продукти и напитки
Автор: Фидан Бабаева, Дата: 01.04.2021

[ 32 ] ЕБВР ще помогне на Казахстан да постигне въглеродна 
неутралност към 2060 година
Автор: Антон Усов, Дата: 31.03.2021

[ 33 ] Световната банка е готова да даде подкрепа на Азербайджан 
в осъществяването на икономическите реформи
Автор: Зейни Джафаров, Дата: 31.03.2021

[ 34 ] Азербайджан разширява сътрудничеството си с американски 
венчърен фонд
Автор: Садраддин Агджаев, Дата: 30.03.2021

[ 35 ] На газопровода за доставка на азербайджански газ в Бълга-
рия беше отпуснат първия транш по оперативна програма „Инова-
ции и конкурентоспособност“ (OPIC)
Автор: blacksea-caspia, Дата: 30.03.2021

[ 36 ] Микаил Джабаров посочи целите на присъединяването на 
Азербайджан към мрежата на центровете на ІV-та индустриална 
революция
Автор: Зейни Джафаров, Дата: 30.03.2021

Узбеккосмос подготвя сътрудничество с 
NOKIA за привличане на аван-

гардни финландски технологии

Автор: blacksea-caspia
Дата: 29.03.2021, Региони

[ 38 ] Фондът за развитие на предприемачеството на Азербайджан 
е създал повече от 173 хиляди работни места за 18 години
Автор: Зеййни Джафаров, Дата: 29.03.2021

[ 39 ] Оповестен беше обемът на износа на природен газ от 
Азербайджан за Европа. Азербайджанският износ на природен газ 
за България надхвърля 55 хиляди кубически метра за януари и 
февруари
Автор: blacksea-caspia, Дата: 27.03.2021

[ 40 ] Чехия се надява да получи достъп до Южния газов коридор
Автор: Натаван Ефендиева, Дата: 26.03.2021

[ 41 ] Срещата на най-високо равнище на страните от Тюркския 
съвет ще се проведе под формата на видеоконференция
Автор: Надир Насъров, Дата: 23.03. 2021

Туркменистан се готви да изстреля втори национа-
лен изкуствен спътник на Земята

Aвтор: Джейла Алиева
Дата: 23.03.2021 

Региони

[ 43 ] Производственото обединение „Речни пътища“ на Туркме-
нистан е преобразувано в открито акционерно дружество
Автор: Джейла Алиева, Дата: 22.03.2021

[ 44 ] Хърватските компании увеличават износа си на информа-
ционни технологии за Азербайджан според хърватското посолство 
в Баку
Автор: Наргиз Садъкова, Дата: 21.03.2021

[ 45 ] Русия разположи войски в Зангезур
Автор: blacksea-caspia, Дата: 20.03.2021
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Азербайджан транспортира по TAP първия 
милиард кубически метра при-

роден газ

Автор: Ляман Зейналова, Trend.az 
Дата: 19.03.2021, Региони 

[ 47 ] Състоя се първото заседание на работната група от Минис-
терството на енергетиката на Азербайджан и Бритиш Петролеум 
(BP)
Автор: Фидан Бабаева, Дата: 19.03.2021

[ 48 ] Питър Тейс: Съгласието на Азербайджан за транзит на руски 
газ в Армения е забележителна геополитическа стъпка
Автор: Ляман Зейналова, Дата: 18.03.2021

[ 49 ] Матю Брайза: Транзитът на руски газ за Армения през 
Азербайджан демонстрира привързаността на Баку към икономи-
ческото сътрудничество
Автор: Ляман Зейналова, Дата: 17.03.2021

[ 50 ] Президентът на Азербайджанската република прие деле-
гация, водена от министъра на външните работи и европейските 
въпроси на Словакия. Братислава е готова да подкрепи Азербай-
джан в периода след военния конфликт с Армения
Автор: blacksea-caspia, Дата: 17.03.2021

[ 51 ] Чехия и Азербайджан ще подпишат ново споразумение за 
сътрудничество в областта на енергетиката
Автор: Ляман Зейналова, Дата: 17.03.2021

[ 52 ] Състоя се среща на първия заместник-министър на външ-
ните работи на Република Узбекистан с държавния секретар на 
Министерството на външните работи и европейските въпроси на 
Словакия
Автор: blacksea-caspia, Дата: 17.03.2021

[ 53 ] Южният газов коридор сам по себе си представлява нова 
реалност, заяви министърът на външните работи и търговията на 
Унгария
Автор: Ляман Зейналова, Дата: 16.03. 2021-04-02

[ 54 ] Състоя се среща на заместник-министъра на външните рабо-
ти на Узбекистан с министъра на външните работи на Полша
Автор: blacksea-caspia, Дата: 16.03.2021

[ 55 ] В Иран се пуска в експлоатация първата поточна линия за 
масово производство на ваксина за COVID-19
Автор: blacksea-caspia, Дата: 15.03.2021

[ 56 ] В Туркменистан ще се проведе международен форум на 
нефтогазовия сектор
Автор: Джейла Алиева, Дата: 15.03.2021

[ 57 ] Започва процесът на адаптация на железопътния сектор на 
Грузия към стандартите и правилата на Европейския съюз
Автор: blacksea-caspia, Дата: 13.03.2021

[ 58 ] Парламентът на Туркменистан ратифицира меморандума с 
Азербайджан за нефтеното находище „Достлук“
Автор: blacksea-caspia, Дата: 13.03.2021

[ 59 ] Проведе се среща онлайн на държавните глави на Узбекис-
тан и Германия
Автор: МВнР на Узбекистан, Дата: 12.03.2021

[ 60 ] Казахстан и Азербайджан се договориха за изпълнението на 
сондажни кладенци със сондажната установка „Satti“
Автор: Наргиз Садъхова, Дата: 26.02.2021

[ 61 ] В Нидерландия беше пусната емисия пощенски марки „Спра-
ведливост за Ходжали!“
Автор: Наталия Кочнева, Дата: 25.02.2021

[ 62 ] Германски компании анализират проектите за развитие на 
„зелената“ икономика в Казахстан
Автор: Наргиз Садъхова, Дата: 25.02.2021

[ 63 ] Сътрудничеството на Азербайдажан и „Бритиш петролеум“ е 
насочено към декарбонизация на енергийния сектор
Автор: Фидан Бабаева, Дата: 22.02.2021

[ 64 ] IAP е важен проект за ЕС и за региона като цяло, заявиха 
от Министерството на икономиката и устойчивото развитие на 
Хърватска
Автор: Ляман Зейналова, Дата: 19.02.2021

[ 65 ] Стана известна датата на началото на производството на 
спортни обувки NIKE и ADIDAS в Узбекистан
Автор: blacksea-caspia, Дата: 19.02.2021

SOCAR: Двадесет процента от пропускателната способ-
ност на TANAP може да бъде използвана за достав-

ки на водород в Европа, без да се правят допълнител-
ни инвестиции
Автор: Н. Аббасова 
Дата: 18.02.2021 

 

[ 67 ] В Будапеща се състоя узбекско-унгарски бизнес форум
Автор: blacksea-caspia, Дата: 17.02.2021

[ 68 ] Френският регион Голям изток е заинтересуван от възстано-
вяването на Аралско море
Автор: blacksea-caspia, Дата: 17.02.2021

[ 69 ] TAP ще участва във финансирането на реставрацията на 
концертната зала в Тирана
Автор: blacksea-caspia, Дата: 15.02.2021

[ 70 ] Грузия и Южна Корея подписаха споразумение за въздуш-
ния трафик
Автор: blacksea-caspia, Дата: 10.02.2021
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[ 71 ] Хусейн Пирмуаззин: Иран смята участието си във възстано-
вяването на Карабах за една от главните си цели
Автор: Елнур Багишев, Дата: 08.02.2021

[ 72 ] Някои аспекти на инвестиционната активност в Каспийския 
регион и „меката сила“ на Европейския съюз в навечерието и по 
време на пандемията COVID-19
Автор: Теодор Дечев, Дата: 05.02.2021

Казахстанската космическа система за дистанцион-
но сондиране на Земята работи вече седем години

Автор: Сара Кабикъзъ
Дата: 05.02.2021, Региони

[ 74 ] КазМунайГаз и френската Air Liquide се договориха за достав-
ки на водород и азот за Атърауския нефтопреработвателен завод
Автор: blacksea-caspia, Дата: 03.02.2021

[ 75 ] Актуално състояние на арменско-азербайджанския конфликт 
– геополитически и геоикономически измерения
Автор: Теодор Дечев, Дата: 31.01.2021

[ 76 ] Състоя се първото заседание на тристранната работна група 
на Азербайджан, Армения и Русия
Автор: blacksea-caspia, Дата: 30.01.2021

[ 77 ] Узбекистан планира да премине към въглеродно неутрална 
икономика към 2050 година
Автор: blacksea-caspia, Дата: 29.01.2021

[ 78 ] Васил Велев: Без инвестиции не може да се обещава „ръст 
на доходите“
Автор: Александра Ангелова, Дата: 28.01.2021

Международните институции са заинтересувани от 
сътрудничеството за създаване на зона за „зеле-

на“ енергия в Карабах
Автор: Фидан Бабаева

Дата: 15.01.2021, Региони

[ 80 ] След срещата си в Москва президентите на Азербайджан и 
Русия и министър-председателят на Армения направиха съвмест-
но изявление
Автор: blacksea-caspia, Дата: 11.01.2021

Азеркосмос и SatADSL подписаха споразумение   
 за партньорство за доставяне на интернет услу-

ги в Средна Азия

Автор: blacksea-caspia
Дата: 11.01.2021

Региони

[ 82 ] Иранската армия за първи път изпита безпилотни летателни 
апарати самоубийци „Араш“ с използване на стелт технологии
Автор: blacksea-caspia, Дата: 06.01.2021

[ 83 ] Строителството на летището във Физули ще даде тласък на 
развитието на градовете от околността като важен регионален 
транспортен възел
Автор: Садраддин Агджаев, Дата: 06.01.2021

[ 84 ] Започнаха съвместните турско-азербайджански учения под 
название „Зимни учения – 2021“
Автор: Орхан Набиев, Дата: 02.01.2021

[ 85 ] Ариел Коен: TAP ще направи своя принос в икономическата 
сигурност и процъфтяване на Азербайджан
Автор: Ляман Зейналова, Дата: 01.01.2021

[ 86 ] Заключителният документ от Ашхабад е разпространен като 
документ на 75-ата сесия на Генералната асамблея на ООН и на 
Съвета за сигурност на ООН
Автор: blacksea-caspia, Дата: 01.01.2021

[ 87 ] Три важни промени в Кодекса за социално осигуряване през 
2021 г.
Автор: Емилия Милчева, Дата: 01.01.2021

[ 88 ] Натия Турнава: Проектът на Южния газов коридор е важен за 
укрепването на енергийната независимост на Грузия
Автор: blacksea-caspia, Дата: 30.12.2020



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 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. През 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 през периода след 1996 
година монополът става частен, тогава стартира и образуването на конкурентен пазар. Днес търговията с втечнен газ про-
пан-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 електронна сис-
тема 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


