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Събитията около Венецуела от края на 

2018 г. и началото на 2019 г. се превърнаха в 

политическо събитие с регионално и 

глобално измерение. Авантюристичната 

политика на Вашингтон доведе до заплаха за 

суверенитета и независимостта на Венецуела 

и поредно дестабилизиране на следвоенния 

международен ред. Кризата около Венецуела в 

последните месеци е демонстрация на 

политиката на САЩ за организиране и 

реализиране на смяна на режим в държава, 

която се опитва да следва независима от САЩ 

политика в Западното полукълбо.  

 От началото на 2019 г. се наблюдава 

опасна ескалация на намесата на САЩ във 

Венецуела с помощта на предпочитаните от 

Вашингтон регионални инструменти – 

Групата от Лима1 и Организацията на 

американските държави (ОАД). Опитът за 

организирането на международна изолация 

срещу Венецуела не е новост2, но днес след 

идването на власт на редица десни 

правителства в държавите от региона 

условията за това за пръв път са 

благоприятни. Този опит се вписва и в 

подготовката на условия и поводи за по-

офанзивни мерки срещу Каракас, в това число 

употребата на военна сила и заплаха с 

употреба на военна сила (формулировката 

„всички опции са на масата, включително 

военната“).  

 Подготовката за тези агресивни 

деи ствия започна с декларациите през януари

-февруари 2018 г. от Вашингтон и Брюксел 

(както и от редица десни правителства в 

Латинска Америка), че изборите за президент 

през месец маи  2018 г. няма да бъдат 

признати. През второто полугодие на 2018 г. 

офанзивата на Вашингтон срещу Каракас се 

изрази в поредица визити на американски 

официални лица в региона (военният 

министър Джеи мс Матис3, генералният 

секретар на ОАД Луис Алмагро4, държавният 

секретар Маи к Помпео5). През есента се 

проведоха военноморски учения на САЩ и 

редица страни от региона по венецуелско-

колумбии ската граница6, в отговор на което 

Венецуела осъществи съвместни военни 

учения с Русия в началото на декември. На 

международното летище на Каракас – 

Маи кетия, на 11 декември 2018 г., кацнаха 

четири руски военни самолета7 като 

Международни аспекти на кризата във Венецуела в 

началото на 2019 г. 

Абел Родригес * 

1Създадена на 8.08.2017 г. тази неформална група страни включва Аржентина, Бахамите, Бразилия, Гватемала, Гвиа-
на,  Канада, Колумбия, Коста Рика, Мексико, Панама, Перу, Парагваи , Санта Лусия, Хондурас и Чили. Мексико от нача-
лото на тази година се дистанцира от краи ната позиция на групата и призовава за диалог. От друга страна претенци-
ята на САЩ как коалицията в подкрепа на Хуан Гуаи до обединява „световните демокрации“ буди недоумение при 
положение, че много от тези държави имат сериозни проблеми с функционирането на демокрацията и спазването на 
човешките права: Колумбия (насилие и масови нарушения на човешките права, милиони бежанци и вътрешноразсе-
лени лица), Бразилия (сериозна криза на демократичната система от 2016 г. до момента), Гватемала, Хондурас и Па-
рагваи  (криминално насилие, нарушение на човешки права, масова миграция към САЩ, преврати и изборни фалши-
фикации), Перу (тежка политическа криза свързана с корупция), Аржентина (на прага на нова икономическа и соци-
ална криза), Чили (репресии срещу автохтонните народи, драстични социални неравенства). 
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недвусмислено предупреждение срещу 

всякакви планове за интервенция против 

страната и знак, че Венецуела се превръща в 

геополитически залог.8  

 Посещението на държавния секретар 

Помпео в Бразилия и Колумбия между 31 

декември 2018 г. и 2 януари 2019 г., 

последвано от срещата на Групата от Лима на 

4 януари и декларацията на група държави от 

ОАД от 10 януари 2019 г. за непризнаване на 

новия мандат на президента Николас Мадуро 

(приета при крещящо погазване на Хартата на 

ОАД и принципите на международното право), 

представляват поредица от деи ствия за 

изолиране на Венецуела не само в регионален, 

но и в глобален план. Тези маневри са 

подсилени от призива на Държавния 

департамент за преход към ново 

правителство във Венецуела и заплашителни 

заявления на съветника по национална 

сигурност Джон Болтън.  

Описаните деи ствия на Вашингтон 

свидетелстват за реализирането на агресивен 

и опасен план, кои то цели свалянето на 

правителството на Венецуела. Офанзивата на 

Вашингтон е придружена и с нестихваща 

медии на кампания, която да делегитимира 

властта в Каракас и да обоснове 

организирането на международна коалиция 

от държави, непризнаващи легитимността на 

правителството на Николас Мадуро. 

 В декларацията от 4 януари 2019 г.9 на 

Групата от Лима се заявява, че не се признава 

легитимността на новия президентски мандат 

на Николас Мадуро; осъжда се 

предполагаемото нарушаване на 

„конституционния ред и правовата държава“; 

настоява се за провеждането на нови избори и 

се насърчават нови инициативи в 

многостранните форуми за подпомагане на 

„възстановяването на демокрацията във 

Венецуела“. Текстът завършва с група мерки, 

които демонстрират какво съдържа планът на 

Вашингтон: да се преразгледа нивото или 

състоянието на двустранните 

дипломатически отношения с Венецуела; да се 

предотврати влизането на висши венецуелски 

служители на територията на държавите от 

Групата от Лима; да се изготвят списъци с 

физически и юридически лица, с които 

банковите и финансови институции в тези 

страни няма да могат да взаимодеи стват; да се 

ограничи отпускането на кредити от 

международните финансови институции; да 

се преустанови военното сътрудничество; да 

се призове Международният наказателен съд 

да разследва евентуалното извършване на 

престъпления срещу човечеството във 

Венецуела и да се насърчи международната 

общност в приемането на подобни мерки. 

Мексико отказа да подпише тази декларация, 

аргументираи ки се с принципа за ненамеса 

във вътрешните работи на суверенни 

държави и с разбирането си, че диалогът, а не 

конфронтацията, е единственият път за 

решаване на проблемите. От своя страна 

Постоянният съвет на ОАД прие на 10 януари 

2019 г. Декларация за ситуацията във 

Венецуела, повтаряща тезите от декларацията 

на Групата от Лима.10  

Тази силно деформирана и 

идеологизирана позиция по повод на 

ситуацията във Венецуела и прилагането на 

санкционен режим, кои то цели задушаването 

МЕЖДУНАРОДНИК 

2Журналистът Ернандо Калво Оспина в статията си „Когато една уважавана фондация поеме щафетата от ЦРУ“, 
Монд дипломатик юли 2007 г. бр.7 дава данни за финансирането и обучаването на венецуелската опозиция от НФД, 
още след победата на Чавес през 1998 г. В книгата „The Wikileaks files. The world according to US Empire“ е представена 
в детаи ли американската стратегия за изолация и сваляне на чавизма според грамите публикувани от Уикилии кс. 
Наи -видимият момент на американската намеса е опита за преврат през 2002 г. Повече за преврата - в документал-
ния филм „Chavez: Inside the Coup“ https://www.imdb.com/title/tt0363510/  

https://www.imdb.com/title/tt0363510/
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и дестабилизацията на страната не само не 

съответстват на декларираните цели, а 

представляват изключително опасна 

ескалация на напрежението. Зад тази 

външнополитическа офанзива на САЩ 

прозира и стремеж да бъде извършена и 

промяна на режимите в Куба и Никарагуа. 

Трите държави вече бяха заклеи мени от Джон 

Болтън като „триъгълник на терора“ в 

изявление от 1 ноември 2018 г., кои то САЩ ще 

се стремят да разрушат.  

Съчетаването на екстремисткия 

външнополитически подход на 

правителството във Вашингтон и идването на 

власт на редица десни правителства в  

региона създадоха усещането сред наи -

краи ните фракции в тези страни, че е 

настъпил благоприятен момент за изтриване 

от латиноамериканската политическа карта 

на всякаква следа от държави, механизми, 

процеси и движения, които оспорват 

неолибералния политически модел. 

Основната цел на организираната от САЩ 

дестабилизация на Венецуела е да се създаде 

ситуация на неконтролируема криза, която да 

улесни смяната на режима като позволи на 

САЩ да оправдае използването на военна 

сила. 

 Интензивността, обхватът и 

съгласуваността на деи ствията на САЩ срещу 

Венецуела от началото на тази година говорят 

за това, че Вашингтон следва координирана и 

структурирана стратегия за свалянето на 

правителството на президента Николас 

Мадуро. За постигането на тази цел 

предприетите от САЩ дипломатически 

деи ствия на многостранно равнище в рамките 

на Групата от Лима, ОАД и Съвета за 

сигурност на ООН11 целят изолирането на 

Венецуела в регионален и глобален план. Те са 

подкрепени главно от група 

латиноамерикански държави с десни 

правителства, от част от държавите от ЕС, и от 

съюзни на САЩ държави – общо около 50 

държави. Тези деи ствия12 са допълнени с 

политически деи ствия като: непризнаване на 

легитимността на правителството на Мадуро; 

поощряване и признаване на 

самопровъзгласил се „временен президент“, 

поставил се в услуга на интересите на 

Вашингтон; отправяне на призиви за 

„демократичен преход“ и готовност за 

предоставяне на „хуманитарна помощ“; 

поощряване и призоваване към военен 

преврат.  

 Прилагат се и други инструменти като 

икономически санкции и  неконвенционални 

подривни деи ствия - опити за разцепване на 

въоръжените сили; насърчаване на 

дезертьорство с цел формиране на паралелни 

въоръжени сили; опит за насилствено 

вкарване на „хуманитарна“ помощ без 

гаранции и контрол върху съдържанието и  от 

международните хуманитарни организации и 

правителството; деи ствия по индустриален 

саботаж и тероризъм13 (атаки спрямо 

електроенергии ната система, както и срещу 

съоръжения на петролната индустрия, 

подпалване на складове с хранителни 

продукти, лекарства и медицинско 

оборудване).  Осъществява се и пропагандна и 

информационна вои на чрез големите 

световни медии и дигитални платформи в 

САЩ, ЕС и държавите от региона, подкрепящи 

3Матис посети през август 2018 г. Колумбия, Бразилия, Аржентина и Чили, като в Бразилия заяви, че страната тряб-
ва да се готви да ръководи решението на кризата във Венецуела. 
4Алмагро си позволи при посещение на венецуелско-колумбии ската граница на 14 септември 2018 г. да заяви, че не 
може да се изключи „военна намеса за свалянето на Мадуро“. 
5Помпео в рамките на срещата на Г20 на 9 декември в Аржентина заяви: „Засега сме доста единни с останалите стра-
ни от Латинска Америка и вярваме, че всички държави от региона ще се обединят със САЩ, за да възстановим де-
мокрацията във Венецуела” https://www.youtube.com/watch?v=gPM_1KDVexo  

https://www.youtube.com/watch?v=gPM_1KDVexo
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американските деи ствия. Отправят се 

внушения за колапс на Венецуела и 

безпрецедентна икономическа, социална и 

миграционна криза14, за репресии и масово 

нарушаване на човешките права, които често 

не отговарят на деи ствителността.  

Всичко това свидетелства за 

безпрецедентна в бруталността си офанзива 

за сваляне на конституционното 

правителство на Венецуела, която застрашава 

регионалния мир и сигурност, руши 

международния ред и базови принципи на 

международното право (ненамеса във 

вътрешните работи; признаване на държави, 

а не на правителства; въздържане от заплахи 

със сила или употреба на сила срещу 

териториалната цялост и политическата 

независимост в междудържавните отношения 

и др.). 

Наи -опасните фактори, които създават 

опасност от военна намеса са: позициите на 

краи нодесните ястреби в екипа на президента 

Тръмп като Джон Болтън, Маи к Помпео и 

сенатор Марко Рубио; систематичните опити 

за разцепление на въоръжените сили и 

послания към военните да подкрепят 

опозицията и да признаят паралелното 

правителство, наложено и създадено от 

Вашингтон; организирането на относителна 

изолация на Венецуела в регионален и 

глобален план; заплахите за „енергични 

деи ствия“, ако пострадат опозиционни 

лидери; декларации на Тръмп и висши 

служители от администрацията му, че „всички 

опции са на масата“, зад които се крие 

заплахата с използване на военна сила. 

Предвид на изявленията и деи ствията 

на Белия дом, деи ствията на опозицията и 

събитията от последните месеци 

е видно, че САЩ залагат преди всичко на 

опитите за предизвикване на военен преврат 

чрез разцепление на висшето командване и 

оттегляне на подкрепата за Мадуро – т.нар. 

„вътрешно решение“. За целта е организирана 

кампания на психологически натиск 

(постоянни призиви за преврат и заплахи за 

възмездие, ако това не се случи); обещания за 

гаранции и амнистия от опозиционното 

Национално събрание (НС), ако подкрепят 

Гуаи до; опити за насилствено вкарване на 

„хуманитарна“ помощ, което да предизвика 

разцепление и дезертиране във въоръжените 

сили; директен опит за предизвикване на 

военен бунт и преврат, организиран от Гуаи до 

и партии ния му лидер Леополдо Лопес на 30 

април 2019 г., както и за завземане на базата 

на ВВС Карлота в Каракас от ударните групи 

на опозицията15.  

Директната военна интервенция за 

момента е трудна за реализиране, доколкото 

съюзниците на Вашингтон в Групата от Лима 

се противопоставят на такова развитие и не са 

склонни да се включат в подобни деи ствия. 

Това би взривило мира и стабилността в 

региона, ще предизвика истинска бежанска 

вълна, ще взриви крехкия и нестабилен мирен 

процес в Колумбия, а участие в интервенция, 

организирана от САЩ би имало сериозни 

негативни вътрешнополитически последици 

за десните правителства в региона. От друга 

страна, и държавите от ЕС, част от които 

първоначално подкрепиха Гуаи до, 

впоследствие заеха по-предпазлива позиция, а 

ЕС се обяви твърдо против военна намеса в 

страната и призова за диалог. 

 

630 август – 12 септември – военноморски учения UNITAS - Колумбия, САЩ, Великобритания, Аржентина, Бразилия, 
Канада, Коста Рика, Еквадор, Хондурас, Мексико, Панама, Доминиканската република. 
7Два стратегически бомбардировача Ту-160, способни да носят крилати ядрени ракети, военнотранспортен Ан-124 и 
самолет за полети на дълги разстояния Ил-62. 
8Тази мисия не е прецедент: през 2008-ма по време на вои ната в Южна Осетия, Русия демонстративно изпрати свои 
стратегически бомбардировачи за съвместни военни маневри във Венецуела; това се случва и през 2013-та. 
9https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/24270-declaracion-del-grupo-de-lima [31.5.2019] 

МЕЖДУНАРОДНИК 

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/24270-declaracion-del-grupo-de-lima
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Вътрешнополитически аспекти на 

венецуелската криза в САЩ 

 

Зад радикалното противопоставяне на 

САЩ спрямо Венецуела има и идеологически 

мотив. Президентът Тръмп превърна борбата 

срещу „социализма“ в един от стълбовете на 

предизборната си кампания за преизбиране 

през 2020 г. и ескалацията на американската 

политика спрямо Венецуела се вписва в тази 

вътрешнополитическа логика, както и в 

стремежа за привличане на гласовете на 

краи нодесните кубински и венецуелски 

емигранти във Флорида.  Проблемът е, че 

вои нствената реторика на Вашингтон не 

остава само на декларативно ниво, а намира 

израз в ескалация на външнополитическите 

деи ствия на САЩ спрямо Венецуела и 

необходимостта да покажат конкретни 

резултати за разрешаване на кризата, която 

самите те предизвикаха. Това обяснява 

ескалацията на деи ствията на Тръмп като 

част от изборната му кампания. Очевидно е, че 

външнополитическият екип на Тръмп го е 

убедил, че смяната на режима във Венецуела 

ще подпомогне кампанията му за преизбиране 

и ще представлява лесен и бърз 

външнополитически успех. Кръстоносният 

поход на Тръмп срещу социализма в Латинска 

Америка означава, че правителството на 

Мадуро трябва да бъде свалено като символ 

на правителство, незачитащо американските 

интереси, мобилизиращо 

антиимпериалистическите сили в региона и 

стремящо се към алтернативен модел на 

неолибералния световен ред. Тръмп реши, че 

Мадуро е изхабен и лесно ще падне.  

Другата основна цел на тази политика е 

дестабилизирането и свалянето на 

правителството в Куба. В представите на 

Вашингтон двете страни са тясно свързани, а 

Куба се намесва във Венецуела, като с 

военните си съветници и участието в 

социалните програми на чавизма подкрепя 

„нелегитимна“ и „недемократична“ власт. 

Поради това, Куба е виновна за „нарушаването 

на демократичния ред“ във Венецуела, а 

Каракас финансира Куба с евтин петрол и и  

позволява да удържи на 60-годишната 

американска блокада. Така Тръмп наивно 

смята, че ако падне едното правителство, това 

ще свали и другото, а тои  ще бъде 

президентът, кои то ще ликвидира кубинската 

революция и социалистическите режими на 

континента. Това трябва да стане по 

възможност до следващите президентски 

избори през 2020 г., тъи  като равносметката 

на външнополитическите му постижения е 

катастрофална (провали в Северна Корея, 

Сирия, Афганистан, Мексико).  

 

Възход и падение на опозиционния лидер 

Хуан Гуайдо 

 

10Аргументите в подкрепа на необходимостта от „демократизиране“ на Венецуела според декларацията са следните: 
електоралният процес за избора на президент през 2018 г. е нелегитимен, защото не съответства на международни-
те стандарти; влошаване на политическата, социална и хуманитарна криза; повторната поява на доскоро изкорене-
ни инфекциозни болести във Венецуела, както и в граничните и  държави и в региона като резултат от колапса на 
венецуелската здравна система и бягството на венецуелски граждани застрашава сигурността в полукълбото като 
отслабва способността на държавите в региона да покриват основните си нужди. 
11Съветът за сигурност бе свикан на 2 пъти в последните 5 месеца по инициатива на САЩ за обсъждане на ситуация-
та във Венецуела – на 26 февруари и на 10 април 2019 г., но не бе постигнат консенсус.  
12Изразени в множество изявления на президента Тръмп, вицепрезидента Пенс, държавния секретар Маи к Помпео, 
съветника по национална сигурност Болтън и специалния пратеник на САЩ за „демократизирането“ на Венецуела 
Елиът Еи брамс. 
13Докато за цялата 2018 г. големите индустриални инциденти са 4, от януари 2019 г (момента на изостряне на конф-
ликта и самопровъзгласяването на Гуаи до за президент) атаките и инцидентите вече са десетки.  
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До избора на Хуан Гуаи до за 

ротационен председател на НС, тои  е почти 

неизвестен на венецуелската общественост. 

Дори в собствената си партия тои  не е сред 

водещите лидери, а в Националното събрание 

е избран от един от наи -слабо населените 

щати – Варгас, при това като заместващ 

депутат (с 26 % от гласовете). Няколко 

журналистически разследвания го представят 

като продукт на американските лаборатории 

за цветни революции, кои то е по-познат във 

Вашингтон, отколкото във Венецуела. 

Налагането на Гуаи до за лидер на 

опозицията в началото на тази година е в 

резултат от пряката намеса на САЩ (в 

седмиците преди да бъде избран за 

председател на НС са му организирани редица 

срещи и инструктажи с представители на 

американската администрация) и това е 

своеобразна победа за наи -радикалното крило 

на венецуелската опозиция. Тази линия е 

представена главно от партията на Гуаи до 

„Народна воля“, създадена от венецуелския 

политик Леополдо Лопес. Тои  е автор на 

стратегията за насилствено сваляне на 

правителството на Николас Мадуро чрез 

улични сблъсъци между ударните групи на 

опозицията и силите на реда (стратегията на 

т.нар. guarimbas – улични барикади), която се 

опитва да наложи на опозиционния блок още 

от 2014 г. Заради насилието и жертвите от 

протестите през 2014 г. Лопес бе осъден на 14 

години затвор.   

След поредица политически неуспехи 

на Гуаи до от момента на 

самопровъзгласяването му за президент 

(провал на опитите за вкарване на 

„хуманитарна“ помощ; провал на 

привличането на подкрепата на армията или 

на част от висшето командване; провал на 

предизвикването на обща или щафетна 

стачка, както и постепенно замиране на 

протестите) на 30 април 2019 г. тои  участва в 

опит за военен преврат. Тогава малка група 

военни под негово ръководство освобождава 

намиращия се под домашен арест Леополдо 

Лопес. След това двамата, заедно с военните 

(главно редови вои ници и няколко нисши 

офицери), заемат моста до пътния възел 

Алтамира до военновъздушната база на 

Каракас – Карлота, място където често се 

организират опозиционни протести. Там те се 

опитват да създадат впечатление, че имат 

подкрепата на вои ниците в базата, и отправят 

призива си към военните за подкрепа на 

преврата от територията на базата. Опитът за 

преврат обаче бързо приключва, след като не 

намира отзвук сред въоръжените сили, а 

голяма част от участвалите вои ници се 

изтегля на територията на базата, заявяваи ки 

че са подведени и не са знаели за какво става 

въпрос, когато са извикани от офицерите си 

на моста. Превратаджиите не получават и 

очакваната подкрепа от населението, като 

сблъсъците на силите на реда с ударните 

отряди на опозицията са ограничени и 

МЕЖДУНАРОДНИК 

14Миграционната криза се представя като безпрецедентна (невярно твърдение предвид на множеството миграци-
онни кризи в региона в миналото, а и днес – бежанците от конфликтите в Централна Америка през 80-те г.; милиони 
бежанци и вътрешноразселени от гражданския конфликт в Колумбия, в т.ч. 2 милиона колумбии ци живеещи във 
Венецуела; десетки милиони нелегални емигранти в САЩ и миграционна криза по границата с Мексико; миграцион-
на криза в Еквадор в края на 90-те години, когато за 2 години близо 2 милиона души емигрират поради финансово-
икономическата криза), а икономически мигранти се квалифицират като „бежанци“ без това да отговаря на реалния 
им статут. От 3,7 милиона венецуелски мигранти според оценки на Върховния комисариат за бежанците на ООН, 
едва около 460 000 са подали молби за убежище, 60 % от които през 2018 г., когато държавите от региона затегнаха 
съществуващите визови и миграционни облекчения за пътуване и работа на венецуелски граждани. До юни 2018 г. 
едва 5 661 венецуелци са получили статут на лица търсещи убежище. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/UNHCR%20Venezuela%20Situation%20June.pdf [31.5.2019] 
15Своеобразни паравоенни отряди за организиране на сблъсъци със силите на реда, въоръжени със самоделни оръ-
жия, маски срещу сълзотворен газ, каски и щитове, коктеи ли „Молотов“. 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Venezuela%20Situation%20June.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Venezuela%20Situation%20June.pdf
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локализирани отново единствено в раи она на 

магистралата до базата и намиращия се в 

съседство опозиционен бастион – квартал 

Алтамира. В ранния следобед Лопес е 

принуден да потърси убежище в чилии ското, а 

впоследствие в испанското посолство, а 25 

военни превратаджии се укриват в 

посолството на Бразилия. С освобождаването 

на Леополдо Лопес, Гуаи до разчита да съживи 

протестната вълна, но провалът на акцията в 

краи на сметка доведе до демобилизация и 

загуба на импулс на протестите, а 

правителството започна да търси отговорност 

от съпричастните към събитията 

опозиционни депутати17.  

Политическата линията на Лопес-

Гуаи до е на конфронтация, отказ от всякакъв 

компромис и преговори за разрешаване на 

конфликта с правителството. Тя поставя като 

предварително условие за разрешаването на 

икономическите и социални проблеми на 

страната свалянето на правителството на 

Мадуро, като хвърля цялата вина за 

настоящата ситуация на чависткото 

правителство. Тази стратегия залага на три 

компонента: вои на между институциите 

(използването на всички средства при 

радикален прочит на Конституцията и на 

правомощията на НС за сваляне на 

президента); уличен натиск чрез генериране 

на насилие и улични сблъсъци (краи ната 

форма на този компонент са днешните 

призиви за военен преврат); вторият 

компонент трябва да подпомогне 

реализирането и обосноваването на третия – 

създаване на международна коалиция и 

призив за международна подкрепа за сваляне 

на правителството. Третият компонент се 

реализира чрез пълната подкрепа на САЩ за 

Гуаи до, като Вашингтон го насърчава да 

стигне до краи ности дори с риск от 

избухването на гражданска вои на (която би 

била „отличен“ претекст за военна 

интервенция). Осигурено му е пълно 

дипломатическо признаване и финансиране 

за изграждането на паралелно правителство 

за сметка на блокираните венецуелски 

активи. Международното признаване идва 

главно от САЩ и съюзниците им в Латинска 

Америка. Признаването от част от държавите 

от ЕС е доста по-предпазливо, особено след 

като стана ясно, че Гуаи до няма никаква 

реална власт в страната, нито желае или е в 

състояние да организира бързи избори. Така 

назначените „международни представители“ 

на Гуаи до (несъществуваща фигура в 

международното право, доколкото 

дипломатическите отношения се установяват 

между държави, а не между алтернативни 

правителства) в Европа не получиха статут на 

посланици и там венецуелската държава 

продължава да е представлявана от 

16The Nation https://www.thenation.com/article/venezuela-washington-funded-counterrevolution/     
https://thegrayzone.com/2019/01/29/the-making-of-juan-guaido-how-the-us-regime-change-laboratory-created-
venezuelas-coup-leader/ [31.5.2019] 
17В последвали информации и изявления на официални американски представители (Джон Болтън, Маи къл Пом-
пео) бяха направени инсинуации за съпричастност към опита за преврат на военния министър Падрино Лопес, ко-
мандващия президентската гвардия ген. Дала и председателя на Върховният съд Маи кел Морено, както и, че прези-
дентът Мадуро бил готов да отпътува за Куба, но „руснаците“ го спрели. Доколкото последвалите събития напълно 
опровергават тези твърдения (политическата биография на Мадуро и Падрино Лопес също не говори в подкрепа на 
подобни деи ствия) вероятно става дума за епизод от психологическата вои на. По-късно в медии ни публикации бе 
лансирана теория, че споменатите лица умишлено са заблудили Гуаи до и опозицията, за да провалят опита за прев-
рат; и хипотеза, че Гуаи до умишлено е форсирал събитията, защото не е бил уверен в подкрепата им, и поради лич-
ни амбиции, което също е в сферата на медии ните спекулации. Единственото безспорно съучастие е на ръководите-
ля на разузнаването ген. Мануел Рикардо Кристофер Фигера, кои то още на 30 април бе отстранен, а по-късно Маду-
ро го разжалва официално заедно с още 50 вои ници и офицери съпричастни към преврата. По-късно на 11 маи  Ма-
дуро го обвини, че е участвал в заговора и е бил вербуван от ЦРУ. 

https://www.thenation.com/article/venezuela-washington-funded-counterrevolution/
https://thegrayzone.com/2019/01/29/the-making-of-juan-guaido-how-the-us-regime-change-laboratory-created-venezuelas-coup-leader/
https://thegrayzone.com/2019/01/29/the-making-of-juan-guaido-how-the-us-regime-change-laboratory-created-venezuelas-coup-leader/
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акредитираните дипломати на 

правителството на президента Мадуро.  

Тази ситуация на краи но 

противопоставяне носи големи рискове за 

страната и единствено започването на диалог 

между двете страни може да доведе до мирно 

и политическо решение. Неуспехът от 30 

април 2019 г. сериозно подкопа позициите на 

Гуаи до, което доведе до започването на 

неофициални проучвателни разговори между 

правителството и опозицията с 

посредничеството на Норвегия на 16 маи  2019 

г. Преговорите са сериозно отстъпление от 

категоричната позиция на опозицията срещу 

преговори с „узурпатора“ Мадуро (от друга 

страна, Мадуро винаги е декларирал 

готовност за преговори). Паралелно на това 

представители на Контактната група на ЕС в 

Каракас проведоха срещи с правителството и 

опозицията. Всичко това е израз на опитите да 

се намери политически изход от патовата 

ситуация и илюстрира провала на 

конфронтационната стратегия на опозицията 

и менторите и  във Вашингтон. Преговорите в 

Осло ще продължат в последната седмица на 

маи  с пряка среща между двете делегации. 

Междувременно в американските медии 

изтече информация, че президентът Тръмп е 

недоволен от работата на Джон Болтън и 

агресивната му стратегия спрямо Венецуела, и 

се смята за подведен, че Мадуро лесно може да 

бъде свален от власт. Нараства и 

сдържаността му към военно решение на 

конфликта, тъи  като иска да избегне 

конфликт с Русия и ангажирането на САЩ в 

поредна военна авантюра с несигурен 

резултат18.  

 

Санкции в опит Венецуела да бъде 

задушена 

Друг аспект на изострянето на кризата 

във Венецуела е налагането на едностранните 

санкции с екстратериториален характер, 

недопустими в международното право, които 

засягат отношенията на Каракас с трети 

държави и целенасочено блокират всякакви 

опити на правителството да стабилизира и 

подобри състоянието на икономиката. 

Първите санкции са наложени от президента 

Барак Обама през 2015 г., кои то определя в 

изпълнителна заповед Венецуела за 

„необичаи на и извънредна заплаха за 

националната сигурност и външната 

политика на Съединените щати“, с което 

отваря възможността за налагане на санкции. 

Така започва политиката на търговско и 

финансово задушаване на Венецуела, от която 

потърпевши са наи -вече бедните и уязвими 

граждани на страната (жени, деца, болни, 

възрастни и бедни хора). Днес тази враждебна 

политика е изключително широко разгърната 

след разширяването на санкциите от 

администрацията на Тръмп през 2017, 2018 и 

2019 г.. Санкциите поставят Венецуела в 

невъзможност да предоговаря държавния си 

дълг, да се финансира на международните 

пазари, затрудняват  закупуването на 

нужните за населението стоки от първа 

необходимост и лекарства. Финансовите 

трансакции с държавата, Централната банка, 

петролната компания PDVSA са невъзможни, 

ако в тях участват свързани със САЩ банки, 

фондове, застрахователи. Американският 

пазар е затворен за износ на венецуелски 

петрол (ок. 40 % от износа на страната), като 

се оказва натиск на частни компании и 

правителства от трети страни да не купуват 

петрол от Венецуела (напр. Индия). 

Същевременно, САЩ замразява и блокира 

венецуелски активи и сметки, като кара 

18 Washington Post https://www.washingtonpost.com/politics/a-frustrated-trump-questions-his-administrations-
venezuela-strategy/2019/05/08/ad51561a-71a7-11e9-9f06-5fc2ee80027a_story.html?utm_term=.c84a9d35835c  
19 http://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-04.pdf  [31.5.2019] 
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съюзниците си в Европа и в Западното 

полукълбо да правят същото, а с тези средства 

финансира паралелното правителство на 

Гуаи до. Отражението върху приходите на 

Венецуела е значително. Според проучване, 

изготвено от икономистите Марк Ваи сброт и 

Джефри Сакс19, в резултат от незаконните 

американски санкции броят на смъртните 

случаи във Венецуела е скочил с 40 000 през 

2018 спрямо 2017 г., а животът на близо 300 

000 души е изложен на риск заради липсата на 

достъп до лекарства и здравни грижи.  

Ваи сброт и Сакс потвърждават, че макар 

кризата на венецуелската икономика да е в 

резултат от прекомерната зависимост от 

петрола, корупцията и други фактори, 

наложените от САЩ санкции са причината 

тежката ситуация да се превърне в 

пълномащабна хуманитарна криза. За 

периода 2017-2018 г. загубата на приходи 

според изследването възлиза на 6 млрд. щ.д. 

(вносът на храни и лекарства в страната през 

2018 г. възлиза на по-малко от една трета от 

тази сума). Допълнителните санкции, 

наложени през януари 2019 г.,  затягат 

примката още по-силно и според Ваи сброт и 

Сакс през 2019 г. приходите от петрол ще 

претърпят „катастрофален и безпрецедентен 

спад” от 67% спрямо 2018 г. Така санкциите не 

просто задушават икономиката на страната, а 

чрез тях САЩ се опитват да попречат всячески 

на венецуелското правителство да 

стабилизира икономиката и да предотврати 

развиващата се хуманитарна криза. 

 

Венецуела като обект на геополитическо 

противопоставяне между САЩ, Русия и 

Китай 

 

Латинска Америка в началото на ХХI 

век се превърна в терен за премерване на 

силите между САЩ, Китаи  и Русия. Китаи  и 

Русия редовно присъстват в последните 

години в документите на държавния 

департамент и на разузнавателната общност 

като стратегическа заплаха за американските 

интереси в региона.  

Венецуела, макар да изнася значителна 

част от петрола си за американския пазар, в 

последните години разви силно партньорство 

с Китаи  и Русия, както и с други регионални 

сили като Турция, Иран и Индия. Въпреки че 

Вашингтон все още доминира в търговията в 

Западното полукълбо, тази хегемония вече не 

е безспорна и Китаи  постепенно измества 

САЩ по размер на преките чуждестранни 

инвестиции в Латинска Америка.  

Венецуела също така е единствената 

страна в Латинска Америка, която предоставя 

летища за руската стратегическа авиация, 

което позволи на Москва да възобнови 

програмата си за далечни полети на 

стратегически бомбардировачи, закрита след 

разпадането на СССР. Така Русия отново може 

да разполага със стратегическа авиация, като 

Латинска Америка е задължителен етап за 

достигането и преминаването от 

Атлантическия до Тихоокеанския регион, а 

Венецуела е държавата, която предложи на 

Москва възможност за технически престои  

при подобни полети. САЩ гледат враждебно 

на това развитие и разчитат, че идването на 

опозицията на власт в Каракас, начело със 

зависимия от тях Гуаи до, ще върне страната в 

американската орбита на влияние и ще 

отстрани стратегическите противници на 

Вашингтон. Това би позволило на САЩ и 

американските компании отново да 

20 По инициатива на Русия в началото на месец маи  2019 г. в ООН се формира група от държави, която да се противо-
постави на заплахата от военна интервенция в тази латиноамериканска държава. 
21 Позволява се да се заведат дела за обезщетения в американски съдилища срещу компании използващи собстве-
ност на американски граждани „жертви“ на национализациите в Куба в началото на 60-те години на ХХ век, в това 
число от лица, които към момента на национализациите не са имали американско гражданство. 
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контролират не само петрола на Венецуела, но 

и значителните и  запаси от природен газ, 

злато, колтан, питеи на вода и други природни 

ресурси.  

Венецуелската криза като геополитически 

сблъсък разкрива продължаващото разпадане 

на съществуващия международния ред и 

нестабилното му преконфигуриране. Тя 

очертава всички съществуващи 

международни разделения, наи -очевидното 

от които е между блока на западните държави 

(трансатлантическите либерални 

демокрации) и блока на Русия/Китаи /Индия, 

Турция, Иран и държавите от Движението на 

необвързаните. Възникват разногласия и 

разминавания в световната организация ООН, 

където генералният секретар признава 

правителството на Мадуро и отхвърля 

стратегията за смяна на режима, а Съвета за 

сигурност не е в състояние да постигне 

консенсус по ситуацията във Венецуела20. 

Разделение има дори в американския лагер, 

където в ОАД нито едно гласуване 

инициирано от Вашингтон и страните от 

Групата от Лима не успя да събере 

изискваното от  Хартата на ОАД мнозинство 

от 23 гласа от 35 държави членки. Това 

сериозно подкопава легитимността на 

приетите декларации и решения за 

непризнаване на мандата на Мадуро и в 

подкрепа на Гуаи до, както и скандалното 

решение да бъде признат пратеник на Гуаи до 

за представител на Венецуела в 

организацията при положение, че Венецуела 

напусна ОАД на 27 април, след изтичане на 

двугодишния период на нотификация 

заложен в хартата. ЕС също не успя да 

постигне единна позиция по въпроса, като 

Гърция, Румъния и Италия се 

противопоставиха на признаване на Гуаи до, 

защитаваи ки принципа на ненамеса във 

вътрешните работи на държавите, а дори 

призналите Гуаи до се противопоставиха на 

евентуална военна интервенция. 

Допълнително напрежение в отношенията 

между САЩ и ЕС по повод Венецуела генерира 

решението на Вашингтон да активира 

деи ствието на дял 3 от Закона Хелмс-Бъртън с 

цел да се удари по Куба като съюзник на 

Венецуела. Това обаче засяга интересите на 

много европеи ски, канадски и др. компании 

инвеститори в кубинската икономика, а 

екстратериториалният им характер освен, че 

нарушава международното право е спорен и 

от гледна точка на вътрешното право21. 

Държавите от Групата от Лима също се 

дистанцират от възможността за участие във 

военни деи ствия срещу Каракас след провала 

на акцията по насилствено вкарване на 

„хуманитарна“ помощ на 24 февруари 2019 г. 

След провала и на опита за военен преврат от 

30 април 2019 г. тези държави също търсят 

механизъм за стартиране на диалог за 

политически изход от кризата22. 

В заключение може да се обобщи, че 

изострянето на венецуелската криза от 

началото на годината се дължи главно на 

активизирането на външния фактор, кои то 

пое под пряк контрол деи ствията на 

опозицията. Провалът на поредния опит за 

сваляне на правителството показва силно 

подценяване на устои чивостта и стабилността 

му, както и на вътрешната и външна 

подкрепата с която се ползва. Тази криза е и 

симптом за разпадането на следвоенния 

международен ред, и за рисковете, до които 

води това. 

 

* Абел Родригес е магистър по 
„Международни отношения“ и бакалавър по 
„Европеистика“, докторант към катедра 
„Нова и съвременна история“ в СУ „Св. 
Климент Охридски“ 

22 El Pais https://elpais.com/internacional/2019/05/04/america/1556923247_318373.html?fbclid=IwAR2KqlWy51Vhie-
kHTYLbZmPw14k9F6SklJz3lhK31WWxaGxI2AoCnI_PkU [31.5.2019] 
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Макар Самюел Хънтингтън и още 

редица анализатори да споменават, че в 

бъдеще ще са налице главно 

междуцивилизационни конфликти, които ще 

определят сферите на влияние по света, днес 

сме свидетели на един вътрешен проблем, 

тепърва навлизащ във фазата „локален“ – 

кризата във Венецуела. Този конфликт ясно 

очертава три лагера. Първият са държавите 

подкрепящи самопровъзгласилия се временен 

президент Хуан Гуаи до – САЩ, Германия и още 

около 50 държави. Вторият се състои от 

държавите заставащи зад Мадуро – Русия, 

Китаи , Турция и др., а третата страна 

представлява необвързаните в конфликта 

държави като Мексико и Италия. 

Сред твърдо решените противници на 

Мадуро, желаещи да го свалят от власт е 

настоящият хегемон в системата на 

международните отношения – САЩ, които 

деи стват наи -активно в тази насока, 

подкрепяи ки опозицията във Венецуела. Това, 

което обаче би затруднило Щатите е, че 

ситуацията се различава от конфликтите, в 

които страната участва през последните 

години в Близкия изток. Проблемът при 

Венецуела се състои в намирането на 

съюзници, готови да следват плана на 

Вашингтон.  

Така например по отношение на 

сблъсъците в Близкия Изток държавите от 

Стария континент са много по-склонни да се 

придържат към външната политика на САЩ, 

виждаи ки сблъсъка по разлома християнство-

ислям, независимо от тяхната активност или 

символична подкрепа в конфликтите. Това 

прави по-лесно разгръщането на операциите 

на САЩ в региона на Близкия изток – наи -

често под предлог за борба с тероризма. В 

случаят на Венецуела обаче деи ствието се 

развива в пределите на самостоятелна 

цивилизация, както свидетелства 

Хънгтинтън, частично самоопределяща се 

като част от Запада, тъи  като Латинска 

Америка споделя множество признаци на 

идентичност с него. Това е причината 

държавите от Стария континент да не са 

напълно единни, като Италия, Гърция, 

Словакия и Норвегия отказаха да признаят 

Гуаи до за президент в Каракас, а други като 

Испания го направиха колебливо. 

Венецуела е бивша испанска колония, 

получила независимост през 1821 г. 

благодарение на движението, водено от 

Симон Боливар. Във Венецуела над 20% от 

хората са с европеи ски произход и те нямат 

етнически конфликти с останалите 65% 

смесено население. В страната се говори на 

един от наи -разпространените езици в 

Западния свят, изповядва се католицизъм, 

географското и  положение включва 

значителен излаз на Атлантическия океан, а 

официалната форма на управление на 

страната е демократична (република). Всички 

тези фактори придават на Венецуела по-

особен статут във взаимоотношенията между 

Външни и вътрешни аспекти на кризата във 
Венецуела през 2019 г.  

Борис Нинов * 
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нея и западните държави. Макар да носи все 

още в себе си частици от западната култура, 

Венецуела не се идентифицира напълно с нея. 

Като една от причините за това може да се 

посочи политическата история на Венецуела 

още от 80-те досега.  

 

Вътрешнополитически измерения на 

битката между Гуайдо и Мадуро 

 

Понастоящем в страната се сблъскват 

два лагера. Старият, имащ някои белези на 

авторитаризъм (осъществяван от Мадуро и 

Чавес преди него), и 

алтернативният ,представен от Хуан Гуаи до, 

носещ ценностите на Запада. От това можем 

да заключим, че ако Мадуро надделее, това би 

довело до затягане на контрола в страната, 

което ще даде дори повече поводи на САЩ да 

разглеждат Венецуела като недемократична 

държава. 

Хуан Гуаи до е по-млад от Мадуро и 

деи ства засега по начин, по кои то може да се 

съди, че не иска гражданска вои на. Следва да 

се предположи, че ако избухне такава на фона 

на икономическите трудности на страната за 

Мадуро би било трудно да се справи с гнева на 

улицата. Гуаи до е учил в американския колеж 

„Джордж Вашингтон“ и осъществява 

постепенно изкачване във властта, 

характерно за западната политика. В 

противовес на него е бившият шофьор на 

автобус Мадуро, обявяващ САЩ като враг №1, 

застрашен все повече от неспособността да се 

справи с инфлацията в страната. 

Ако Гуаи до успее да постигне целта си, 

налагаи ки поне частично принципите на САЩ, 

то ще имаме една Венецуела, която е вече 

неспособна да играе водеща роля сред 

отцепническата от сферата на Вашингтон 

група държави в региона, включваща доскоро 

страни като Куба, Аржентина, Никарагуа, 

Еквадор и Боливия1. Следователно, тъи  като 

мнозина смятат, че Мадуро следва примера на 

Чавес, то следващата му стъпка вероятно ще 

бъде, ако спечели в конфликта, да възнагради 

своите приятели именно в тези страни. Но не 

бива да се заблуждаваме, че този съюз е силен 

колкото през 2000-те и, че Венецуела е 

способна да играе ролята на държава-ядро. 

Пречат и  политическата нестабилност, 

ниските цени на нефта, неспособността на 

елита да проведе политика, която е способна 

да се справи с нарастващата външна 

враждебност към режима и високата 

инфлация. 

В резултат на провала на скорошните 

протести, обявени от правителството за опит 

за преврат, опозицията изгуби импулса на 

кампанията си. Гуаи до не успя да изкара на 

протестите всички или по-голямата част от 

студентите в пиковите два дни на 

напрежението. Според мен Гуаи до щеше да 

постигне по-голям резултат, ако първо бе 

призовал студентите пряко, а едва след това 

бе отправил призив за „обща генерална 

стачка“. Единственият успех на тези протести 

бе освобождаването от домашен арест на 

бившия кмет на Каракас Леополдо Лопес и 

изпробването на решимостта на военните. По 

отношение на последните следва да се 

отбележи, че те демострираха изключителна 

сплотеност и вярност към Мадуро, което се 

потвърждава и от липсата на информация за 

промени във военното ръководство на 

страната.  

Като важен аспект на ситуацията във 

Венецуела трябва да се посочи и вече 

укрепения режим на Мадуро. Не се знае колко 

точно са протестиращите в страната, а от това, 

което показват световните медии оставаме с 

впечатление, че те са главно в Каракас и то по-

МЕЖДУНАРОДНИК 
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специално в някои квартали. От друга 

страна ,армията все още държи ключови 

сектори като енергии ната инфраструктура. А 

венецуелските командващи провеждат срещи 

с колегите си от Русия, като дори Китаи  

изпрати в страната 120 воeнни, които 

доставиха хуманитарни и военни товари, по 

силата на договор за военно сътрудничество с 

Каракас2. 

Макар държавният секретар на САЩ 

Маи к Помпео да заявява, че всички варианти 

са на масата, включително военна намеса, то 

Мадуро явно още преди няколко години е 

усетил надигащата се заплаха, като е 

предприел мерки за укрепване на режима си 

чрез множество военни поръчки от Китаи , 

сключени още през 2017 г., и чрез договора за 

военно-техническо сътрудничество с Русия3.  

 

Външнополитически аспекти на 

политическата криза 

 

И Китаи , и Русия имат какво да 

извлекат от Венецуела. Доказателство за 

ангажираността на двете държави в 

конфликта се явява поредната руска 

инвестиция – сделка, сключена през декември 

2018 г. в размер от 6 млрд. долара 

(инвестиция в петролната и минната 

промишленост на страната4), с която Русия не 

би се ангажирала, ако Гуаи до заеме поста на 

президент. От своя страна Китаи  е 

облагодетелстван с покупките на евтин нефт 

от Венецуела, която заема особено място във 

взаимоотношенията му със страните от Южна 

Америка. Интересен факт представлява, че 

Китаи  е немалък снабдител на оръжие в 

региона, включително на Аржентина (която е 

против Мадуро) . 

По отношение на съмненията, че САЩ 

ще прибегне до военна намеса в страната, 

следва да се има предвид, че тя би била доста 

рискована, тъи  като макар Венецуела да е 

географски близо до Щатите, то при 

изпращане на вои ски по вода, САЩ би 

рискувал да се сблъска пряко с опериращите в 

региона кубински, а защо не и руски части. 

Предвид исторически обтегнатите 

взаимоотношения между САЩ и Куба, то този 

конфликт би могъл да се окаже много по-

ожесточен от венецуелския.  

От юг Венецуела е защитена от 

непроходимата Амазонска джунгла. 

Следователно единственият път, кои то 

предполага лесно разгръщане на 

американската армия е през Колумбия, която 

вече пренася хуманитарните помощи на САЩ 

към Венецуела и е против управлението на 

Мадуро. Само в периода 2017-2019 г. над 2 

млн. венецуелци са имигрирали в Колумбия, 

която има безработица от около 10,8% към 

март 2019 г.5 Избирането на този ход на 

деи ствия обаче означава, че Колумбия би се 

оказала в горещ конфликт със своята съседка. 

Що се отнася до поведението на Европа, 

то навечерието на изборите за нов ЕП и 

избора на нова ЕК затрудни формулирането 

на самостоятелна обща позиция. 

Допълнително затруднение създава и 

неяснотата в отношението на отделните 

страни членки на ЕС към проблема. Затова 

правилният ход за ЕС по отношение на 

кризата би следвало да бъде да не избързва с 

опитите да заеме окончателна позиция по 

въпроса. Държавите от Европа, които 

подкрепят Гуаи до едва ли биха го 

ЮНИ 2019 

2Al Masdar News https://www.almasdarnews.com/article/chinese-army-arrives-in-venezuela-just-days-after-the-russian-
miltary/ [22.5.2019] 
3Използваните от армията машини тип „носорог“ са доставени именно от Китаи  преди 2 години. 
4News.bg https://news.bg/world/rusiya-investira-6-mlrd-dolara-vav-venetsuela.html [22.5.2019] 
5Според данни от Националната статистическа служба в Колумбия. 

https://www.almasdarnews.com/article/chinese-army-arrives-in-venezuela-just-days-after-the-russian-miltary/
https://www.almasdarnews.com/article/chinese-army-arrives-in-venezuela-just-days-after-the-russian-miltary/
https://news.bg/world/rusiya-investira-6-mlrd-dolara-vav-venetsuela.html
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подпомогнали дори хуманитарно заради 

собствената си хуманитарна ангажираност в 

Африка и раи она на Близкия изток. 

Като вземем предвид тези факти, 

можем да заключим, че импулсът на 

американската кампания за снемането на 

Мадуро от власт все повече губи силата си. 

Пред САЩ не остават много други опции, 

освен да си сътрудничат по-тясно с 

останалите антагонистично настроени срещу 

Мадуро държави от Южна Америка. Все пак до 

края на тази година е пресилено да се говори 

за военна намеса на САЩ, още повече, че през 

2020 г. предстоят нови президентски избори. 

Макар и много малка не бива да се 

изключва напълно вероятността за чужда 

намеса в страната. След като Венецуела  

задеи ства протокола по излизане от 

Организацията на американските държави 

(ОАД) през 2007 г. тя все по-трудно би могла 

да обвини противопоставящите и  се държави 

от двете Америки в несправедлива намеса във 

вътрешните и  работи. Тя вече няма да може да 

се възползва (от април 2019 г.) от Чл. 2 на 

организацията, а именно: „да разпространява 

и заздравява представителната демокрация с 

подобаващо уважение към принципите за 

ненамеса“.  

Но ако Венецуела бе останала в ОАД, тя 

би срещнала отново трудности в опазването 

на суверенитета си, тъи  като организацията 

наи -вероятно под натиска на мнозинството 

щеше да обяви правителството на Мадуро за 

авторитарно. Ако тои  не бе задеи ствал 

процеса по излизане от организацията, 

Каракас щеше да влезе в разрез с т. 8 от Чл. 2 

на ОАД: „да постигне действително 

ограничаване на конвенционалните оръжия, 

което би направило възможно отделянето на 

голямо количество ресурси за икономическото 

и социалното развитие на държавите-

членки“. 

Друг важен развои  на събитията е и 

назначаването на пратеник в ОАД от Гуаи до 

на фона на излизането на Венецуела от 

организацията. Това е знак, че опозиционният 

лидер не признава извършените деи ствия на 

Мадуро и още една причина Русия и Китаи  да 

преустановят подкрепата си за него, 

защитаваи ки изгодните си сделки със 

сегашното правителство.  

 

Заключение 

 

Към момента Мадуро се радва на 

немалка обществена подкрепа. Тои  стимулира 

тази подкрепа, сочеи ки за враг географски 

близките САЩ. Тои  почти винаги споменава 

империализма на Щатите като онова, срещу 

което се бори. А това в страна, чието 

население не е сравнително добре образовано, 

се явява опит за манипулация на 

общественото мнение, особено когато като 

примери за въздеи ствие на американското 

влияние се изтъкнат Ирак и Афганистан. 

Дали е възможно народът на Венецуела 

да помни колониализма, свързваи ки го с 

потенциалната си съдба, ако Щатите 

надделеят в конфликта между двете 

държави? А дали Мадуро ще желае и съумее да 

запази демократичните институции на 

Венецуела, въпреки натиска отвътре и отвън? 

Отговорът е, че това не е особено вероятно.  

Що се отнася до начина на управление 

на страната, то вероятно Мадуро ще 

продължи пропагандата си срещу 

империализма на Щатите под знамето на 

демокрацията във Венецуела, която по някое 

време може да се окаже само символична. 

Това е трудно да се предвиди, тъи  като 

разбиранията за демокрация се различават до 

някаква степен в Северна Америка и Европа 

спрямо тези в Южна Америка.  

В заключение можем да кажем, че и 

двете страни в конфликта губят част от това, 

което са притежавали досега. Щатите 

МЕЖДУНАРОДНИК 
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претърпяха провал в търсенето на реални 

съюзници в Европа, като всичко това можем 

да изразим по следния начин: Щатите не бяха 

еднозначно подкрепени от целия 

демократичен свят. Венецуелският режим си 

осигури основания за репресии и ограничения 

в бъдеще, ако усмири положението в страната. 

А това изглежда все по-вероятно след като 

режима на Мадуро арестува дясната ръка на 

Хуан Гуаи до, заместникът на легитимния 

парламент Едгар Санбрано, по обвинения в 

държавна измяна6. Но Щатите не са се 

отказали от подкрепата си за Гуаи до, а от 

изявлението на Доналд Тръмп към Джон 

Болтън да продължава да следи обстановката 

във Венецуела,  става ясно, че 

администрацията на президента е готова да 

продължи натиска върху управлението на 

Мадуро.  

България в този конфликт е на 

страната на Гуаи до и по този начин тя заяви 

ясно ценностите, които защитава, в унисон с 

характерните за Западния свят. По този начин 

обаче неи ното поведение може да бъде 

тълкувано като прецедент за това, че ако 

възникне подобна ситуация на Изток от нея, 

нашата страна би взела позиция подкрепяща 

демокрацията. А демокрацията често бива 

ограничена или потъпквана в раи оните на 

Африка, Близкия изток и Азия. Това предвид 

географското разположение на България би 

могло да има неблагоприятни последствия.  

В мюсюлманските страни 

демократичните институции нямат особена 

тежест, докато във Венецуела те се оказаха 

пагубни за кампанията против Мадуро. Това 

важи наи -вече за Върховния съд на Венецуела, 

чиито членове дори бяха подложени на 

натиск от САЩ. Този казус е симптоматичен за 

слабостите  на американската кампания в 

Южна Америка и по-специално Венецуела.  

Но въпреки всичко не бива дори за миг 

да си помисляме, че Вашингтон няма план B. 

 

 

* Борис Нинов е ученик в X клас в СУЕО 
„Ал. С. Пушкин“, град Варна 
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6The Guardian https://www.theguardian.com/world/2019/may/09/venezuela-maduro-regime-has-kidnapped-national-
assembly-vice-president-says-guaido [22.5.2019]  

https://www.theguardian.com/world/2019/may/09/venezuela-maduro-regime-has-kidnapped-national-assembly-vice-president-says-guaido
https://www.theguardian.com/world/2019/may/09/venezuela-maduro-regime-has-kidnapped-national-assembly-vice-president-says-guaido
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МЕЖДУНАРОДНИК 

След падането на режима на полковник 

Кадафи през 2011 г., с подкрепа на  НАТО, 

Либия се превърна в една от наи -

нестабилните държави в света. Още от самото 

начало вои ната срещу режима на Кадафи беше 

водена от множество паравоенни 

формирования, обединени единствено от 

желанието си да свалят режима. Тези зле 

организирани и зле екипирани милиции 

имаха коренно различна визия за това каква 

трябва да бъде организирана Либия след 

Кадафи. Техните спонсори са също толкова 

различни, варираи ки от Иран, Саудитска 

Арабия, САЩ до „Ислямска държава“ и много 

други. До голяма степен може да бъде 

направен паралел между военните 

формирования в Либия и „Свободната 

сирии ска армия” в Сирия – слаб съюз между 

широк набор от чуждо спонсорирани и често 

радикализирани групи, обединени 

единствено от желанието си да свалят режима 

на Асад.  

 Естествено, непосредствено след 

залавянето и екзекутирането на Кадафи, 

между тези групи избухнаха междуособни 

сблъсъци, които дори позволиха на „Ислямска 

държава“ да заграби контрола над 

определени стратегически позиции за 

немалък период от време. Едно име, което 

постоянно чуваме, слушаи ки за ситуацията в 

Либия, е това на ген. Халифа Хафтар. Затова би 

било целесъобразно да обърнем внимание на 

неговата биография. 

Ген. Халифа Хафтар е роден през 1943 г. 

в семеи ство на едно от многоброи ните 

племена в Либия. Ранното си образование 

завършва в Дерна, като по-късно се мести в 

Бенгази, където завършва Военната академия 

през 1966 г. През 1969 г. Хафтар участва в 

преврата на полковник Кадафи срещу 

тогавашния монарх на Либия крал Идрис I. По

-нататък тои  продължава военното си 

образование в СССР, където прекарва 3 

години, а след завръщането си бива назначен 

от Кадафи в Генералния щаб на либии ската 

армия. През 1973 г. Хафтар води в Синаи  

либии ски контингент, участващ на страната 

на Египет при поредната вои на между 

Арабската коалиция и Израел. 

През 1980 г. ген. Хафтар бива повишен в 

командир на Генералния щаб. През 1986 г. 

взема участие в спорадичните сблъсъци 

между Либия и Чад, където след редица 

либии ски загуби бива пленен, а Кадафи се 

отрича от него1. След американска намеса 

пленниците биват транспортирани към 

Конго, откъдето половината се завръщат в 

Либия, а Хафтар и още няколко офицери се 

присъединяват към спонсорирана от САЩ 

опозиционна група срещу режима на Кадафи. 

През 1990 г. ЦРУ помага на Хафтар и други 

либии ски офицери да се заселят в САЩ. С 

краят на Студената вои на обаче 

геостратегическото значение на Либия 

намалява, което кара ЦРУ да прекрати 

програмата по спонсориране на 

Пътят на Либия от Арабската пролет до 2019 г. и 
влиянието на Халифа Хафтар 

 Марк Стасиновски * 

1BBC https://www.bbc.com/news/world-africa-27492354 [23.5.2019] 

https://www.bbc.com/news/world-africa-27492354


18 

опозиционната група на Хафтар. През 1996 г.  

тои  се завръща в Либия, за да участва в 

преврат срещу Кадафи, кои то се проваля и 

Хафтар е принуден да се върне обратно в САЩ. 

По-нататък тои  продължава да подкрепя 

опити за преврат, но не участва директно в 

тях.  

  През 2011 г. тои  отново се завръща 

обратно в Либия, за да участва в либии ската 

революция, но не намира сигурна военна или 

политическа позиция и отново заминава за 

САЩ. През 2014 г. Хафтар прави внезапно 

изказване пред либии ски телевизии, 

обявяваи ки, че е разпуснал  временното 

тогава правителство (Либии ския национален 

конгрес). Тои  заявява, че на негово място ще 

бъде съставено ново правителство, което да 

постави ново начало в демократичната 

история на Либия. Изненадващо, очакваният 

военен преврат въобще не се състои и 

мнозина либии ски политици и офицери 

оприличават това изказване като глупав опит 

за узурпиране на властта. През маи  2014 г. 

Хафтар оглавява операция „Достои нство”, 

целяща да извоюва обратно Бенгази от 

ислямистките групи, завладели го през 

изминалата година. Тази кампания се радва на 

широка подкрепа на мнозинството от 

населението на Либия. 

В същото време служебното 

правителство (Либии ския национален 

конгрес) наближава края на мандата си и 

започва да организира избори за новия вече 

демократично избиран либии ски парламент. 

Поради множеството опасности и проблеми в 

региона изключително малка част от 

гласоподавателите успяват да гласуват (едва 

15-18%).  

Нещо, на което би следвало да се 

обърне внимание, е съставът на Либии ския 

национален конгрес, образуван след 

свалянето на Кадафи от власт. При 

създаването му тои  включва различни 

фракции от демократи, центристи и 

мнозинство от краи ни ислямистки партии, 

призоваващи Либия да се превърне в 

мюсюлманска република, управлявана от 

закони на основата на Шариата. Главната цел 

на временното правителство е да подготви 

Либия за стабилен преход към ново 

демократично управление. Именно заради 

това то включва представители на всички 

влиятелни политически формирования в 

Либия. В хода на изборите участващите в 

управлението ислямистки фундаменталистки 

партии претърпяват огромна загуба срещу 

опозицията и печелят много малка част от 

местата в новия парламент. След изборите е 

създадено новото т.нар. „правителство в 

Тобрук“, което е позитивно настроено спрямо 

Хафтар. 

След формирането на новото 

правителство обаче, победените ислямистки 

партии, водени от Нури Абу Сахмеи н отрекоха 

демократичното избраното правителство в 

ЮНИ 2019 

Ген. Халифа Хафтар 
Снимка: Wikimedia Commons 
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Тобрук и с помощта на Мюсюлманско 

братство (сунитска радикална ислямистка 

група) формираха отделно правителство. С 

подкрепата на няколко ислямистки 

нередовни въоръжени групи нелегитимното 

правителство превзе Триполи през август 

2015 г. и го обяви за столица. В отговор на 

този сепаратизъм избраното правителство в 

Тобрук обяви отцепниците и подкрепящите 

ги групи за терористи. Рязкото изостряне на 

ситуацията доведе до намесата на ООН, която 

през декември 2015 г. свика конференция в 

Мароко, на която беше решено, че 

ислямисткото правителство в Триполи ще 

бъде разпуснато като на негово място ще бъде 

създадено ново, одобрено от ООН 

правителство, водено от Фаи ез Ал-Сарадж. 

Договорът беше одобрен и от правителството 

в Тобрук, което призна новото, подкрепяно от 

ООН правителство в Триполи. 

Нормализираната обстановка дори позволи да 

бъде проведена съвместна военна операция 

между въоръжените сили на двете 

правителства, която елиминира „Ислямска 

държава“ в стратегическия средиземноморски 

град Сирт2. 

Въпреки първоначално топлите 

отношения, по-късно между двете 

правителства възникнаха остри спорове 

относно контрола над определени части на 

Либия, което доведе до това Тобрук да отрече 

легитимността на признатото от ООН 

правителство в Триполи през лятото на 2016 

г. На фона на това разделяне Хафтар обяви 

своята подкрепа за правителството в Тобрук, 

което доведе до окончателно разделение на 

въоръжените сили.  

 След началото на офанзивата на Хафтар 

срещу Триполи през април 2019 г. ситуацията 

за признатото от ООН правителство на Фаи ез 

Ал-Сарадж е критична3. Макар и да има 

подкрепата на ООН, ЕС, Турция и Иран, то не 

разполага с редовна армия и затова разчита 

на различни джихадистки милиции и 

опълчения, които не са добре обучени и 

екипирани. Определени европеи ски и 

американски наемници също се бият на тяхна 

страна4. 

 Кабинетът на Сарадж контролира по-

малко от 25% от територията на Либия и 

отвъд Триполи властта му е много слаба. 

Повечето ислямистки групи, биещи се 

страната на признатото от ООН правителство 

налагат свои  собствен контрол над 

териториите, които заемат. Липсата на добре 

подготвена армия доведе до редица загуби от 

2016 г. насам, които костваха и контрола над 

всички богати на петрол територии в Либия.  

От друга страна правителството в 

Тобрук разполага с голяма част от 

териториите на Либия, а също така и редовна 

вои ска – това е Либии ската национална 

армия, водена от ген. Хафтар5. Тя включва 

голяма част от старите офицери и 

военнослужещи от времето на Кадафи. Те са 

подкрепени и от няколко опълчения, 

съставени от лоялисти на Кадафи, както и 

формирования, борещи се с ислямистите в 

Либия от 2011 г. насам.  

Тобрук и Хафтар се подкрепят силно от 

Русия, Египет и Саудитска Арабия. Подкрепата 

на Русия се изразява в лекуване на ранени 

2AlJazeera https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2017/06/libya-shifting-sands-derna-170613115119424.html 

[23.5.2019] 
3AlJazeera https://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2019/04/haftar-aggressor-leader-libya-190405185623180.html 

[23.5.2019] 
4Funker530 https://www.funker530.com/american-italian-mercenaries-libyan/?

fbclid=IwAR0xrqcMWWdQMcp8jT8DkPczoJC_qusLtxCOgpouLvuAAPPAtXNeDYdDZdU [23.5.2019] 
5VICE https://www.youtube.com/watch?v=IObO5Hq6DiE [23.5.2019] 

https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2017/06/libya-shifting-sands-derna-170613115119424.html
https://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2019/04/haftar-aggressor-leader-libya-190405185623180.html
https://www.funker530.com/american-italian-mercenaries-libyan/?fbclid=IwAR0xrqcMWWdQMcp8jT8DkPczoJC_qusLtxCOgpouLvuAAPPAtXNeDYdDZdU
https://www.funker530.com/american-italian-mercenaries-libyan/?fbclid=IwAR0xrqcMWWdQMcp8jT8DkPczoJC_qusLtxCOgpouLvuAAPPAtXNeDYdDZdU
https://www.youtube.com/watch?v=IObO5Hq6DiE
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военни, принтиране на валутата, използвана 

от правителството в Тобрук, както и 

присъствието на руски наемници от частната 

компания за военни операции „Вагнер“. За 

много държави Хафтар и правителството в 

Тобрук представляват единствената 

алтернатива за стабилизиране на Либия.  

САЩ също са много активни в региона и 

рутинно провеждат въздушни удари срещу 

позиции на „Ал Каи да“ и „Ислямска държава“. 

Франция и Великобритания провеждат 

редовни операции по екстрадирането на свои 

граждани от региона, които често стават 

жертви на отвличания. 

На фона на подновените военни 

деи ствия ООН започна да прилага  одобрената 

през 2014 г. резолюция 2174, призоваваща 

незабавно прекратяване на конфликта и 

санкции спрямо участниците, но ефектът от 

нея е минимален, имаи ки предвид 

няколкократното отменяне на преговорите за 

примирие.  

Едно нещо е ясно и то е, че ако ще се 

търси мирно решение на вои ната в Либия, при 

настоящата ситуация то трябва да бъде 

съобразено с исканията на правителството в 

Тобрук, което макар и непризнато от ООН, 

изглежда много по-добра алтернатива за 

управление на Либия на фона на 

продължаващата вече 8 години криза. От своя 

страна много анализатори споделят 

мнението, че сянката на Кадафи все още виси 

над Либия и че Хафтар може би преследва 

амбицията да стане новия върховен лидер на 

страната. 
 

* Марк Стасиновски, II курс, 

специалност „Право“, УНСС 
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След близо десетгодишното управление 

на Никола Груевски и неговата партия 

Вътрешна македонска революционна 

организация – Демократическа партия за 

македонско национално единство (ВМРО-

ДПМНЕ), на 1 юни 2017 г., рулят бе поет от 

Зоран Заев и Социалдемократическият съюз 

на Македония (СДСМ). Очакванията на 

международната общност, а и на самото 

население на страната, бяха за коренна 

промяна в досегашната политика. Тези 

очаквания се сбъднаха. Заев поведе 

амбициозна външна политика, която само за 

две години успя да подобри отношенията със 

съседните държави и даде възможност за по-

скорошна интеграция на страната в 

евроатлантическите структури.  

Първата стъпка в тази посока бе 

посещението му в България, едва няколко 

седмици след започването на мандата му, 

както и визитата на външния министър 

Никола Димитров в Атина. В изключително 

кратък срок Скопие и София постигнаха 

съгласие за подписване на договор за 

приятелство, добросъседство и 

сътрудничество, за което получиха 

поздравления от Брюксел. Този договор може 

да послужи за база, от която да започне 

разширяване на сътрудничеството в редица 

области от двустранните отношения. Тои  

обаче не дава решение на дългогодишните 

спорове за миналото, а единствено предлага 

инструмент, чрез кои то това да се постигне, 

посредством създаването на съвместна 

мултидисциплинарна експертна комисия по 

исторически и образователни въпроси, без 

обаче да задължава двете страни да приемат 

неи ните решения.  

 

Преспанският договор 

За разлика от договора с България, 

договорът с Гърция има конкретни 

предписания относно различията в двете 

страни при употребата на 

термините ,,Македония“ и ,,македонски“1 и 

едва ли тои  би бил възможен без подобна 

клауза. Безспорно подписването на 

Преспанския договор и неговата 

ратификация, въпреки силната опозиция 

срещу това и в двете държави, е голям 

дипломатически успех, както за Зоран Заев, 

така и за Алексис Ципрас. Тои  бележи 

преломен момент в отношенията между 

Македония и Гърция, тъи  като слага краи  на 

спора за името, воден между тях в 

продължение на 27 години. Близо три 

десетилетия тои  забавяше утвърждаването на 

македонската държава на международната 

сцена и наи -вече членството и  в НАТО и 

Европеи ския съюз. За да предразположи 

Атина към преговори, Заев прие редица 

символични деи ствия като например 

Република Македония като Северна Македония – какво 

се промени след подписването на Преспанския договор? 

Петя Павлова * 

МЕЖДУНАРОДНИК 

1Влада на република Северна Македония https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/spogodba-en.pdf [21.5.2019] 

https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/spogodba-en.pdf
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преименуване на летището в Скопие, 

превърнало се в повод за раздор между двете 

държави през 2008 г., годината, в която 

Гърция блокира членството на Македония в 

НАТО. 

Доколко споразумението между двете 

страни ще бъде дълготраи но и устои чиво на 

политическите промени, бъдещето ще покаже. 

Според мен то ще бъде такова, поради 

взаимно приемливите условия и за двете 

страни, а фактът, че имаше силна съпротива 

срещу него от страна на опозицията и в 

Северна Македония и в Гърция се дължи по-

скоро на благодатната почва за извличане на 

политически дивиденти на 

националистическа и популистка основа, 

отколкото на реалната съпротива срещу 

същината на договора. Днес, след като тои  

вече е факт, политическите лидери в двете 

страни трябва да съсредоточат вниманието си 

върху извличането на ползи от него, вместо да 

го защитават или да търсят негова 

алтернатива. 

За разлика от Северна Македония и 

Гърция, където Преспанският договор все още 

буди противоположни реакции, в Брюксел тои  

бе приет изцяло положително. Причината за 

това е, че тои  отваря пътя на македонската 

държава за членство в евроатлантическите 

структури. Това напълно съвпада с водената 

политика, както от страна на ЕС, така и от 

страна на НАТО. В това нестабилно време, те 

търсят начини за подсигуряване на своята 

сигурност, осъзнали непроменливостта на 

вековните руски интереси на Балканския 

полуостров. Така Балканите стават арена на 

битка за влияние между Великите сили, което 

заплашва тяхната стабилност. Все повече 

европеи ските лидери трябва да започнат да 

гледат на Западните Балкани като на част от 

Европа, поради геополитическото им 

значение. Територията, върху която са 

разположени се намира само на крачка от 

сърцето на континента – земите на 

някогашната Австро-Унгария. Те са важни в 

чисто военно отношение, понеже 

присъединяването им ще укрепи южния 

фланг на северноатлантическия пакт. 

 

Вратите на НАТО се отвориха 

С постигането и приемането на 

споразумение за името на македонската 

държава се премахва единствената пречка за 

членството и  в НАТО. Така, в началото на 

февруари 2019 г., страните-членки подписаха 

протокола за присъединяване на Северна 

Македония в северноатлантически пакт. 

Република Гърция, която до преди 

подписването на Преспанския договор, бе 

държавата, която блокираше членството на 

Македония в НАТО пък символично първа 

ратифицира протокола. Към днешна дата това 

са направили 10 от 29 държави-членки на 

Алианса. Впечатление прави фактът, че 

всички балкански държави, с изключение на 

Турция, вече са ратифицирали протокола2. 

Предстои това да направят и голяма част от 

западноевропеи ските държави, САЩ и Канада.  

 

И папата похвали Република Северна 

Македония 

Решителната политика на Зоран Заев, 

водеща Северна Македония към членство в 

НАТО и ЕС направи силно впечатление и на 

духовния водач на католиците – папа 

Франциск. На 7 маи  се проведе първата 

апостолическа визита от подобен ранг в 

македонската държава. Силно впечатление 

направиха думите му за съжителството, което 

не винаги е лесно, но че „това е усилие, което 

ЮНИ 2019 

2Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Accession_of_North_Macedonia_to_NATO [21.5.2019] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Accession_of_North_Macedonia_to_NATO
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си заслужава да се направи, защото наи -

красивите мозаи ки са наи -богатите на 

цветове”3. Преди да пристигне в Северна 

Македония, тои  посети и България, което бе 

тълкувано като международно признание за 

усилията на двете страни да направят 

Балканите място на мир и съвместно 

разбирателство. 

 

Македоно-гръцкото приятелство 

Преспанският договор допринесе и 

тепърва ще допринася за развиване на 

двустранните отношения между Македония и 

Гърция. Така например след 12-годишно 

прекъсване, на 1 ноември 2018 г. бе 

възстановена директната самолетна линия 

между Атина и Скопие. Символично пък на 

борда на първия изпълняван полет беше 

македонският вицепремиер по европеи ските 

въпроси Буяр Османи и вторият външен 

министър на Гърция И оргос Катругалос.  

Около месец по-късно, в началото на 

април 2019 г., се проведе 

следващото ,,историческо събитие“ за Северна 

Македония – за първи път държавата бе 

официално посетена от гръцки министър-

председател. Тои  бе придружен от 10 

министри и множество бизнесмени от сектора 

на енергетиката, инфраструктурите, селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост. Това беше силен знак за 

засилване на гръцкото икономическо 

влияние, посредством инвестиции в 

македонската държава. На тази среща двамата 

лидери говориха не само за икономическите 

ползи от Преспанското споразумение, те 

отбелязаха и засилването на 

дипломатическите отношения, посредством 

откриването на дипломатически мисии. На 

срещата бе подписан меморандум за 

разбирателство във връзка с процеса на 

интеграция на Северна Македония в ЕС. От 

особено значение е и решението да се отвори 

нов гранично-пропускателен пункт. 4 

Показателно за стремежа към 

добросъседство е изявлението на Алексис 

Ципрас, в което тои  казва: ,,Трябва да тичаме и 

да бързаме, защото вече изгубихме три 

десетилетия, трябва да прескочим всички 

пропасти, да се опитаме от история на 

вои ните и разделението да преминем към 

сътрудничество и растеж…Ние сме тук, за да 

намерим решение и да гледаме напред, да 

градим мостове вместо стени“5. 

Може би едно от наи -силните 

доказателства за големите крачки, с които 

Гърция и Северна Македония се сближават е 

договорът за сътрудничество в областта на 

отбраната, включващ обучението на кадри, 

сътрудничество в отбранителната индустрия, 

военното разузнаване и въздухоплаването. 

Наи -важната част от този договор може би е 

споразумението Гърция да пази въздушното 

пространство над македонската държава със 

своите военно-въздушни сили, при това 

напълно безплатно. Изгода от това имат и 

двете страни. Северна Македония няма силна 

военна авиация, с която да се защитава, за 

което са необходими значителни финансови 

ресурси, които тя вече може да насочи в по-

важни области. За Гърция това решение 

безспорно води до утвърждаване на неи ната 

стратегическа роля на Балканите в 

структурата на НАТО. Тук трябва да се 

отбележи, че Гърция е поела подобно 

задължение и към Албания и Черна гора, 

МЕЖДУНАРОДНИК 

3Vatican News https://www.vaticannews.va/bg/pope/news/2019-05/papa-severna-makedonia-videoposlanie.html 
[21.5.2019] 
4Информационна агенция „Фокус“ http://focus-news.net/news/2019/04/02/2641833/poseshtenieto-na-aleksis-tsipras-
v-skopie-atina-ochakva-nova-era-v-otnosheniyata-mezhdu-dvete-strani-komentari-v-gratskite-medii-agentsiya-fokus.html 
[21.5.2019] 
5В-к „Стандарт“ https://www.standartnews.com/svyat/istoricheska-vizita-na-tsipras-v-skopie-388677.html [21.5.2019] 

https://www.vaticannews.va/bg/pope/news/2019-05/papa-severna-makedonia-videoposlanie.html
http://focus-news.net/news/2019/04/02/2641833/poseshtenieto-na-aleksis-tsipras-v-skopie-atina-ochakva-nova-era-v-otnosheniyata-mezhdu-dvete-strani-komentari-v-gratskite-medii-agentsiya-fokus.html
http://focus-news.net/news/2019/04/02/2641833/poseshtenieto-na-aleksis-tsipras-v-skopie-atina-ochakva-nova-era-v-otnosheniyata-mezhdu-dvete-strani-komentari-v-gratskite-medii-agentsiya-fokus.html
https://www.standartnews.com/svyat/istoricheska-vizita-na-tsipras-v-skopie-388677.html
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което я прави регионален фактор в това 

отношение. 

 

Пътят на България 

И докато отношения между Скопие и 

Атина са в апогея си след дълги години на 

забавяне, каква е промяната в отношенията 

между Северна Македония и България? На 

първо място може да се посочат съвместните 

чествания, които се организират. Тук е и 

основната разлика между България и Гърция. 

Гръцката държава подходи прагматично, 

започваи ки активизирането на отношенията с 

разширяване на икономическото 

сътрудничество. С навлизането на гръцки 

инвестиции тя си осигурява позиции в 

Северна Македония, които не са силно 

зависими от политическите решения при 

евентуално охлаждане на отношенията, от 

друга страна и  дават възможност за бързо 

разрастване на сътрудничеството в слабо 

конфликтна област от взаимен интерес. 

България от своя страна за пореден път 

подходи емоционално, в търсене на общото 

минало и допирните точки, които 

произхождат от него. Това е област, в която 

сближаването на гледните точки е труден и 

бавен процес, силно зависещ от 

политическата воля на управляващите, а 

докога тя ще съществува – вероятно докато не 

се постигнат основите цели, за които 

България е търсен партньор, а именно 

членство в НАТО и ЕС.  

 За периода България и Северна 

Македония успяха да подпишат програма за 

сътрудничество в областта на културата до 

2021 г. и да определят като общ приоритет за 

двете държави е изграждането на 

транспортен коридор №8 и железопътната 

линия по направлението Скопие – София. 

Колкото до реалното разширяване на 

икономическите връзки след подписването на 

договора, цифрите говорят сами – през 2018 и 

2019 г. износът и вносът със Северна 

Македония не само не се увеличават 

главоломно вследствие на подписания 

договор, но дори намаляват.6 Положителен 

прираст се наблюдава в сферата на туризма, 

където пътуванията на български граждани в 

Северна Македония се движат във възходяща 

линия7, както и на граждани на македонската 

държава в България.8 Причините за това обаче 

не се свеждат само до отношенията между 

държавите, а зависят и от финансови 

съображения и състоянието на други 

предпочитани дестинации. 

 

Бъдещето на Зоран Заев 

 От всички казано дотук ясно се вижда, 

че Зоран Заев непоколебимо води страната си 

към членство в ЕС и НАТО и е склонен да 

направи отстъпки в името на тази своя висша 

цел. Тези отстъпки, направени при това за 

кратък период от време, неминуемо водят до 

брожение сред по-консервативно и по-

националистически настроените кръгове в 

Северна Македония. И ако одобрението на 

договорът с България бе изпитано още на 

местните избори през октомври 2017 г., на 

които Заев и СДСМ успяха категорично да се 

наложат над ,,вечния“ си опонент в лицето на 

ВМРО-ДПМНЕ9, то Преспанският договор бе 

изпитан на президентските избори през 

април-маи  2019 г. В битка един срещу друг се 

изправиха Стево Пендаровски, кандидат на 

СДСМ и Гордана Силяновска-Давкова, 

кандидат на ВМРО-ДПМНЕ. Резултатите от 

изборите показаха, че количествено 

подкрепата на народа към СДСМ намалява в 

сравнение с местните избори. Въпреки това 

ДЕКЕМВРИ 2018 

6Национален статистически институт http://www.nsi.bg/bg/content/7503/по-основни-търговски-партньори  
http://www.nsi.bg/bg/content/7510/по-основни-търговски-партньори [21.5.2019] 

http://www.nsi.bg/bg/content/7503/по-основни-търговски-партньори
http://www.nsi.bg/bg/content/7510/по-основни-търговски-партньори
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обаче техният кандидат победи на втория тур 

с подкрепата на албанското население, което 

традиционно е силно проевропеи ски 

ориентирано и вижда в управлението на Заев 

шанс за влизане на страната в ЕС и НАТО10.  

В заключение може да се каже, че 

Република Северна Македония води активно 

външна политика, целяща влизането на 

държавата в евроатлантическите структури. 

Това неи но желание за членство съвпада с 

интереса на ЕС и НАТО към Западните 

Балкани. Те виждат в присъединяването на 

страните от Западните Балкани възможност 

за траи но прекъсване на руското влияние в 

тези географски ширини. Този процес обаче се 

очертава да бъде бавен, предвид 

неподготвеността на Северна Македония и 

вътрешните трудности, пред които е изправен 

самият Европеи ски съюз. Зоран Заев трябва 

да съумее да задържи ентусиазма, кои то ако 

се съди по избирателната активност на 

президентските избори намалява, на фона на 

приближаването на иначе заветните цели за 

интеграция в структурите на НАТО и ЕС. 
 

* Петя Павлова, бакалавър по „Минало и 

съвремие на Югоизточна Европа“, магистър по 
„Нова и съвременна българска история“, 
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ 

МЕЖДУНАРОДНИК 

7Национален статистически институт http://www.nsi.bg/bg/content/1963/пътувания-на-български-граждани-в-чужбина-по-
цел-на-пътуването-и-по-страни  [21.5.2019] 
8Национален статистически институт http://www.nsi.bg/bg/content/1969/посещения-на-чужденци-в-българия-по-месеци-и-
по-страни [21.5.2019] 
9Државна Изборна Комисија https://rezultati.sec.mk/Local/Results?cs=mk-MK&r=r&rd=r1  [21.5.2019] 
10Државна Изборна Комисија https://rezultati.sec.mk/mk-MK/1/r/all/58 [21.5.2019] 

http://www.nsi.bg/bg/content/1963/пътувания-на-български-граждани-в-чужбина-по-цел-на-пътуването-и-по-страни
http://www.nsi.bg/bg/content/1963/пътувания-на-български-граждани-в-чужбина-по-цел-на-пътуването-и-по-страни
http://www.nsi.bg/bg/content/1969/посещения-на-чужденци-в-българия-по-месеци-и-по-страни
http://www.nsi.bg/bg/content/1969/посещения-на-чужденци-в-българия-по-месеци-и-по-страни
https://rezultati.sec.mk/Local/Results?cs=mk-MK&r=r&rd=r1
https://rezultati.sec.mk/mk-MK/1/r/all/58
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България и Съединените американски 
щати (САЩ) установяват дипломатически 
отношения през 1903 г. В исторически план 
тези отношения често са носили 
антагонистичен характер. България и САЩ 
бяха в състояние на вои на помежду си и през 
Първата, и през Втората световна вои на. При 
следвоенното разпределяне на сферите на 
влияние, България остана в сферата на СССР. 
След разпадането на Съветския съюз и 
Варшавския договор, българо-американските 
отношения бързо започнаха да се подобряват 
и достигнаха апогея си с присъединяването на 
страната ни към Организацията на 
Северноатлантически договор (НАТО) през 
2004 г. 

Настоящата статия очертава основните 
актуални допирни точки и тенденции в 
отношенията между България и САЩ в 
сферата на военното взаимодеи ствие в НАТО, 
превъоръжаването на България, 
икономическото и енергии но сътрудничество. 
Много са ползите за България от 
задълбочаване на връзките със САЩ в редица 
сектори, бъдещото успешно и взаимноизгодно 
сътрудничество между двете държави обаче 
преминава през адресирането на проблемите 
от настоящето по приемлив и изгоден за 
двете страни начин. Поради тази причина, 
настоящата разработка ще направи опит да 
дефинира българските приоритети по 
зачеркнатите теми и да разгледа българо-
американските отношения през призмата на 
българските национални интереси. 

 Открояването на българските 
интереси в разнородното сътрудничество с 
близкия съюзник САЩ представлява водещ 

приоритет за българската външна политика. 
Неговата реализация ще позволи на София да 
концентрира усилията на своята дипломация 
и политическа класа към последователно 
отстояване на стратегическите интереси на 
Република България и неи ната 
евроатлантическа принадлежност. 

 
Съюзничеството в НАТО 
 
САЩ са ключов и основен съюзник на 

Република България в сферата на отбраната. 
Като част от Организацията на 
северноатлантическия договор, страната ни 
се ползва от защитата на наи -големия военен 
съюз в световната история.  

В съответствие с членството си в НАТО 
страната ни е приела и редица задължения и е 
изпълнила редица изисквания за 
присъединяване. В контекста на изострянето 
на отношенията между Запада и Русия обаче е 
налице качествена промяна в българската 
геополитическа роля в Северноатлантическия 
пакт. 

България се превръща в аванпост на 
НАТО на Балканите и в региона на Черно море, 
където се наблюдава нарастващо напрежение 
между силите на НАТО и Русия. Въпреки че 
съществува небезоснователното тълкуване, 
че нарастването на българската роля в НАТО 
укрепва националната сигурност, не бива да 
оставаме слепи за рисковете от прекалената 
активност на България в пакта. Мирът и 
сигурността в Черноморския регион са 
основния държавен интерес на България, 
осъществяването на кои то позволява 
поддържане на туризма, инвестиционния 

Проблеми и перспективи на българо-американските 
отношения 

Венцислав Съботинов * 
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климат и взаимноизгодното сътрудничество 
между държавите в региона.  

В ситуация на изостряне на 
напрежението, наи -изгодната позиция за 
България би била да се опита да играе ролята 
на посредник между Москва и Вашингтон. 
Това сочи и историческият опит на цар Борис 
III през Втората световна вои на, когато 
България е единствената страна от 
Тристранния пакт, която не обявява вои на на 
СССР и впоследствие успява да излезе от 
конфликта без териториални загуби. 

В свои изказвания по повод темата за 
разполагане на американска система за 
противоракетна отбрана (ПРО) в Полша и 
Румъния, руският президент Владимир Путин 
нееднократно е подчертавал, че подобни 
деи ствия не служат за националната 
сигурност на тези държави. Дори напротив – 
наличието на тези системи означава, че 
Полша и Румъния ще се превърнат в 
приоритетни цели за руски ответен удар в 
случаи , че избухне ядрен конфликт. По думите 
на руския президент, помещаваи ки 
американската ПРО, Варшава и Букурещ ще 
научат какво е да „живеят под прицел“1. 

Тук е редно да се спомене, че в 
обозрима перспектива не се предвижда 
разполагане на американска система за ПРО в 
България. Въпреки това, съществуват други 
видове на военно сътрудничество, които 
могат да допринесат за оползотворяване на 
българската територия в тази насока. 

Очевидно е, че е неизгодно за страна 
като България, която освен всичко друго има 
немалко обща история и историческо 
приятелство с Русия, да се поставя в позиция, 
която не само да уврежда тези традиционно 
добри отношения, но и да генерира рискове за 
националната сигурност, включително 
свързани с опасността от възникване на 
инциденти. Затова при определянето на 
ролята, която България играе в НАТО, 
българската държава трябва да се съобразява 
с необходимостта от избягване на ненужна 
конфронтация с близки за нас регионални и 

глобални сили, като в същото време поддържа 
балансирано участие в Алианса и черпи от 
позитивите, което то носи за отбраната на 
страната. 

Американското военно присъствие в 
България е фактор, укрепващ националната 
сигурност на републиката, но поради редица 
преплитащи се исторически, географски, 
стратегически и културни фактори, страната 
ни не може да си позволи да бъде използвана 
като плацдарм срещу други държави. 

 
Превъоръжаването на България 
 
При разглеждане на настоящото 

състояние на българо-американските 
отношения не може да не се отбележи 
съществуването на известно напрежение, 
свързано наи -вече с разрешаването на 
натрупаните въпроси в двустранните 
отношения.  

Един от тези въпроси касае 
модернизацията на военновъздушните сили 
на България. Страната ни планира да закупи 
от САЩ 8 изтребителя F-16 на цена 
надхвърляща 2 млрд. лева. Високата цена на 
модерния американски изтребител обаче 
предизвиква негодувания сред българските 
граждани и военни. Освен високата си цена за 
закупуване, многоцелевите изтребители F-16 
са също изключително скъпи за поддръжка, 
превъзхождаи ки значително конкурентите си 
в това отношение. Това означава, че 
поддръжката на тези 8 самолета може да 
коства на българската държава значителни 
средства в дългите годините на тяхната 
експлоатация. Съществува мнение, че везните 
на сделката клонят силно в полза на 
американския военнопромишлен комплекс. В 
същото време възникват съмнения и относно 
защитата на сделката от страна на 
българското правителство по конюнктурни 
причини, несъответстващи с българския 
национален интерес.  

Въпреки това, след работно посещение 
в САЩ в края на м. маи  2019 г. дори 

1 В-к „24 часа“ https://www.24chasa.bg/novini/article/5537910 [28.5.2019]  
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българският министър на отбраната бе 
принуден да признае, че „американците искат 
неоправдано висока цена“ за продажбата на 
изтребителите2.  

Поради тази позиция на българската 
страна се очаква преговорите да продължат 
още няколко месеца, докато се преговарят и 
съпътстващи сделката въпроси като 
възможност за евентуално разсрочено 
плащане от страна на България, държавен 
заем от САЩ и т.нар. „индустриално 
сътрудничество“. По силата на това 
сътрудничество правителството се надява 
американската компания „Локхии д Мартин" 
да изгради център за обучение на пилоти във 
военновъздушното училище в Долна 
Митрополия. Също така, американската 
компания заяви, че е готова да отвори база за 
поддръжка и ремонт на изтребители в 
България, ако правителството закупи 
самолети F-16 Block 703. 

Въпреки, че пред преговорите все още 
съществуват редица неизвестни, плановете на 
София вече включват плащане наведнъж, като 
дори финансовият министър Владислав 
Горанов потвърди, че българската държава е 
способна да се справи с подобно плащане. 

Съществуват резонни въпроси 
свързани с далеч по-изгодната в съотношение 
цена-количество-технически характеристики 
оферта на Швеция за продажба на 
изтребители „Грипен“, както и защо България 
се е насочила към скъпия за закупуване и 
поддръжка американски модел F-16, а не 
например по-изгодния модел F-35, кои то 
също може да бъде използван за целите на 
охрана на въздушното пространство на 
България, каквато е целта, зададена от 
Министерството на отбраната. 

Освен самолети правителството 
подготвя и покупката на два патрулни кораба 
и бронирани машини. Предполага се, че трите 
проекта за превъоръжаване на българската 

армия ще възлязат общо на над 4 млрд. лева. 
По отношение на превъоръжаването на 

България с американска техника съществуват 
известни резерви, включително свързани с 
ефекта от обвързването на българските 
военновъздушни сили с такава техника в 
дългосрочен план. Изборът на САЩ, вместо 
традиционно неутрални държави като 
Швеция, ни поставя в деликатна ситуация, 
тъи  като, макар и съюзници, съществува 
опасност българската военна авиация, и не 
само, да попадне под пълна техническа и 
логистична зависимост от САЩ. Това, от своя 
страна, ще ограничи свободата за 
стратегическо планиране на българската 
отбрана и външна политика в изключително 
динамичната международна среда за 
следващите поне 30-40 години. При 
нарастване на напрежението в 
международните отношения, в това се крие 
опасност България да се окаже в ситуация, в 
която не е напълно способна да упражнява 
своя държавен суверенитет. Едно такова 
обвързване на българските въоръжени сили с 
доставките от САЩ следва да носи 
взаимноизгоден характер и да е основано на 
взаимно сътрудничество и разбирателство в 
двустранните отношения.  

 
Газовият гамбит на Балканите 
 
Освен във военната сфера съществува 

известно напрежение в българо-
американските отношения, в сферата на 
икономиката, и по-точно – в енергетиката.  

Географското положение на България я 
поставя в позиция на основен транзитьор и 
енергиен разпределител в Югоизточна 
Европа. В тази насока, през годините бяха 
планирани редица проекти. Тези проекти 
обаче станаха жертва на разразилата се вои на 
на санкции между Запада и Русия в контекста 
на Украинската криза. Реализирането на тези 

2 Гласове http://www.glasove.com/categories/novini/news/karakachanov-prizna-che-amerikancite-iskat-neopravdano-
visoka-cena-za-f-16?fbclid=IwAR0BkVI99O3Xlukl32eExE7LHQSamZzX5vofccNz09aU2H6uityHl-65auM [28.5.2019]  
3 Пак там.  
4 Банкеръ http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/borisov-za-f-16-nishto-ne-e-prikliuchilo-pazarim-se-za-nai-
niska-cena?fbclid=IwAR1Ng2Y7Vrri_EOYQS3n7wfXU_qpglLbiyskZP1Wguj8P0A2PPwuyfcjb18 [28.5.2019] 

http://www.glasove.com/categories/novini/news/karakachanov-prizna-che-amerikancite-iskat-neopravdano-visoka-cena-za-f-16?fbclid=IwAR0BkVI99O3Xlukl32eExE7LHQSamZzX5vofccNz09aU2H6uityHl-65auM
http://www.glasove.com/categories/novini/news/karakachanov-prizna-che-amerikancite-iskat-neopravdano-visoka-cena-za-f-16?fbclid=IwAR0BkVI99O3Xlukl32eExE7LHQSamZzX5vofccNz09aU2H6uityHl-65auM
http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/borisov-za-f-16-nishto-ne-e-prikliuchilo-pazarim-se-za-nai-niska-cena?fbclid=IwAR1Ng2Y7Vrri_EOYQS3n7wfXU_qpglLbiyskZP1Wguj8P0A2PPwuyfcjb18
http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/borisov-za-f-16-nishto-ne-e-prikliuchilo-pazarim-se-za-nai-niska-cena?fbclid=IwAR1Ng2Y7Vrri_EOYQS3n7wfXU_qpglLbiyskZP1Wguj8P0A2PPwuyfcjb18
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проекти се оказа в несъвместимост с 
разигралия се конфликт между големите 
геополитически актьори в региона на 
Балканите  и упражняваното от тях влияние. 

Въпреки това потенциалните 
икономически, политически и 
геополитически дивиденти от 
осъществяването на тези проекти кара 
българският политически и икономически 
елит да продължава да търси възможности за 
тяхното реализиране. От своя страна 
американската дипломация продължава курса 
си на „сдържане“ на Русия като упражнява 
определен натиск върху българските власти 
да се въздържат от сътрудничество с Москва.  

Този казус е нагледен пример за 
сблъсъка между прагматизма и 
политическата зависимост, която грози 
България, ако в едно или друго направление 
тя се придържа към линия на отказ от 
националния суверенитет. Българската 
държава е заинтересована от засилено и 
равноправно сътрудничество с всички играчи 
на енергии ния пазар. 

България, която в момента е силно 
зависима от руския газ, заяви, че е готова да 
внася втечнен природен газ от САЩ, ако 
цената е конкурентоспособна, като 
предполага, че може да се използва 
американски фонд от 1 млрд. долара, за да се 
понижи цената5. По думите на премиера 
Бои ко Борисов от края на м. април 2019 г., 
САЩ трябва да дотират цената на газа, кои то 
искат да продават у нас. 

„Истинската диверсификация ще бъде 
от конкуренцията при цената на газа. Ако 
американците дават по-добра цена, а тука 
говорихме как можем през вноските от НАТО, 
през американските бази и учения в България 
да мислим по тези държавни дотации, които 
дава Америка, но сме много в начало на 
разговора", каза Борисов. Тои  коментира 

темата на конференция „Отключване на 
бизнес потенциала на източноевропеи ските 
газови пазари – конкуренция, алтернативи, 
пазари, проекти, сигурност чрез 
диверсификация. Случаят LNG“, която бе 
организирана от Института за енергии ни 
изследвания, Вашингтон и българското 
сдружение „Център за изследване на 
балканския и черноморския регион“.6 

Въпреки всички неизвестни, на 31 маи  
2019 г. стана ясно, че България очаква до дни 
да получи първите си количества втечнен 
природен газ от САЩ. На LNG терминала на 
гръцкия остров Ревитуса е пристигнал танкер 
с природен газ от САЩ, кои то ще бъде 
доставен в страната ни. Това обяви на 
пресконференция министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова.7 Тя не 
уточни каква е цената на газа, кои то се внася, 
но заяви, че тя е по-ниска от тази на 
„Газпром“. Вносът на втечнен газ от САЩ на 
конкурентни цени представлява сериозна 
крачка напред към либерализацията на 
пазара на енергии ни носители в България. 

Първата пратка ще достави 
холандската компания Kolmar, като тя е за 90 
млн. куб. метра втечнен природен, които ще се 
използват за второто тримесечие на годината. 
Втората доставка се извършва от British 
Petroleum и е за още 50 млн. куб. метра газ за 
третото тримесечие на годината. Също така, 
компанията Kolmar е депозирала и заявление 
за участие в пазара на природен газ в 
България. Компанията предлага през 
бъдещата енергии на борса да доставя 500 
млн. куб. метра газ на година в следващите 5 
години8. Това е важна новина за българската 
енергетика и енергиен сектор. 

 
 
 
 

5 Euractive https://www.euractiv.com/section/politics/news/bulgarias-borissov-dreams-us-funds-could-facilitate-lng-
import/ [28.5.2019] 
6 Economic.bg https://www.economic.bg/bg/news/11/sasht-razbi-gazovite-mechti-na-borisov.html?fbclid=IwAR03Q4k-YL-
zrTEwtlfihHsd-Rqjd6BAIk8jDq1csvenHCneRG6jgJeNzE4 [29.5.2018] 
7 Еconomic.bg https://www.economic.bg/bg/news/11/balgariya-za-parvi-pat-kupi-vtechnen-priroden-gaz-ot-sasht.html?
fbclid=IwAR3nQgNjL-VDIzFZysAHJadOCb4uXyjnx5u71cXUmxTDw_8kROkN5cAZ4ug [29.5.2018]  
8 Пак там. 
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Съдбата на ТЕЦ-Марица 1 и ТЕЦ-
Марица 3 

 
Като допълнение към българо-

американските отношения в сферата на 
енергетиката трябва да бъде посочен и 
казусът за т.нар. „американските ТЕЦ-ове“. 
Въпреки, че цената на руския природен газ, 
кои то Москва продава на България на 
завишени спрямо останалите европеи ски 
държави цени, често е обект на обсъждане в 
медии ното пространство, някак в страни от 
обществения дебат остават притежаваните от 
американски инвеститори ТЕЦ-Марица 1 и 
ТЕЦ-Марица 3. Тези централи продават 
произвежданата си енергия на 
преференциални в своя полза цени, което 
оказва съществено влияние върху 
ценообразуването на електроенергията в 
България. 

През февруари 2018 г. енергии ния 
министър Теменужка Петкова заяви, че 
България ще трябва да плати 3 млрд. лева 
неустои ка на американските централи при 
евентуално разваляне на договорите с тях. В 
края на април 2019 г. обаче председателят на 
Комисията по енергетика в парламента 
Валентин Николов обяви, че скоро страната 
ни има намерение да прекрати договорите с 
т.нар. „американски централи“9:  

„Държавата трябва да помага на 
бизнеса да бъде конкурентоспособен, като 
спазва всички европеи ски директиви. В 
момента се опитваме да либерализираме 
пазара на енергия. Второто, за което 
разговаряхме, е прекратяването на 
договорите с американските ТЕЦ-Марица 1 и 
ТЕЦ-Марица 3. ЕК е констатирала прекомерна 
държавна помощ и е дала своето разрешение 
договорите да бъдат прекратени. Ще се 
опитаме да направим прекратяване по 
взаимно съгласие. Ако това не се случи, ще се 

опитаме да ги прекратим едностранно. Не 
мисля, че ще се стигне до арбитражен съд, но 
дори и това да стане, държавата вече е 
натрупала достатъчно опит и ще можем да 
защитим нашите интереси", категоричен беше 
Николов10. 

Депутатът от ГЕРБ поясни, че 
Европеи ската комисия е оценила договорите 
като прекомерна държавна помощ и е 
разрешила прекратяването им11. Според него 
това ще даде „глътка въздух" на Фонда за 
енергии на защита. Прекратяването на 
договорите е основно искане на 
работодателската организация КРИБ, която 
настоява централите да продават ток на 
свободната борса, което чувствително ще 
облекчи цената на електроенергията в 
България. 

Според Антон Иванов от Българския 
енергиен форум, при преговорите между 
българското правителство и американските 
собственици всичко ще опира до пари12. По 
предварителна информация, приходите на 
двете централи, ако договорите бъдат 
изпълнени съответно до 2025 и 2027 ще 
бъдат около 7 млрд. лева. Подобна сума обаче 
не може да бъде платена като компенсация от 
българската държава. При евентуално 
прекратяване на договорите с американските 
централи за изкупуване на тока им на 
преференциални цени остава въпросът дали 
те няма да се оттеглят от българския пазар. 
Сигурно е обаче, че ако договорите бъдат 
прекратени това ще доведе до понижаване на 
цената на тока за бита и бизнеса.13 

Сметките показват, че при постигане на 
приемлива сума за обезщетение на двата ТЕЦ-
а, държавата със сигурност ще има полза от 
прекратяването на дългосрочните договори. 
Това обаче не означава, че американските 
инвеститори трябва да спрат да печелят на 
българския енергиен пазар. България е 
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9 БЛИЦ https://blitz.bg/ikonomika/valentin-nikolov-ek-e-dala-razreshenie-za-prekratyavane-na-dogovorite-s-
amerikanskite-tsentrali_news670215.html [28.5.2019] 
10 Пак там. 
11 Банкеръ http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/ek-dala-zelena-svetlina-za-prekratiavane-na-dogovorite-s-
amerikanskite-centrali?fbclid=IwAR25sJC5vaU6_amci6WZv6KpZa9pDRs4_XvnorAWt8JCc3qu50aedjhgjQo [28.5.2019] 
12 ТВ Европа https://www.tvevropa.com/2018/03/eksperti-prekratyavaneto-na-dogovorite-s-amerikanskite-maritsi-shte-
ponizhi-tsenata-na-toka-no-pregovorite-shte-badat-trudni/ [28.5.2019]  
13 Пак там.  

https://blitz.bg/ikonomika/valentin-nikolov-ek-e-dala-razreshenie-za-prekratyavane-na-dogovorite-s-amerikanskite-tsentrali_news670215.html
https://blitz.bg/ikonomika/valentin-nikolov-ek-e-dala-razreshenie-za-prekratyavane-na-dogovorite-s-amerikanskite-tsentrali_news670215.html
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/ek-dala-zelena-svetlina-za-prekratiavane-na-dogovorite-s-amerikanskite-centrali?fbclid=IwAR25sJC5vaU6_amci6WZv6KpZa9pDRs4_XvnorAWt8JCc3qu50aedjhgjQo
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/ek-dala-zelena-svetlina-za-prekratiavane-na-dogovorite-s-amerikanskite-centrali?fbclid=IwAR25sJC5vaU6_amci6WZv6KpZa9pDRs4_XvnorAWt8JCc3qu50aedjhgjQo
https://www.tvevropa.com/2018/03/eksperti-prekratyavaneto-na-dogovorite-s-amerikanskite-maritsi-shte-ponizhi-tsenata-na-toka-no-pregovorite-shte-badat-trudni/
https://www.tvevropa.com/2018/03/eksperti-prekratyavaneto-na-dogovorite-s-amerikanskite-maritsi-shte-ponizhi-tsenata-na-toka-no-pregovorite-shte-badat-trudni/
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заинтересована от взаимодеи ствие със 
справедливи играчи на енергии ния пазар, 
които да контрастират с „Газпром“ и да 
компенсират несправедливо високата цена на 
руския природен газ за България. 

 
Вместо заключение: 

Нереализираният потенциал на българо-
американските отношения 

 
Когато говорим за инвестиции е редно 

да обърнем поглед към цялостната картина 
на икономическото взаимодеи ствие между 
България и САЩ. Често то е обект на 
подценяване, включително в официалните 
статистически данни, предоставяни от 
българското правителство. Това подтикна 
през 2018 г. американското посолство в София 
и Американската търговска камара в 
България да внесат допълнителни разяснения 
по отношение на американските преки 
чуждестранни инвестиции в България. От 
публикуваното проучване става ясно, че 
когато се вземат предвид преките инвестиции 
на субсидиарни на американските компании 
дружества, регистрирани в трети страни, 
делът на американските инвестиции в 
България нараства двои но от 1,9 млрд. лева, 
или 2,5%, до 4,5 млрд. лева, или 5,8%. Дори 
тези оптимизирани данни обаче нареждат 
САЩ на едва 6-то място сред чуждестранните 
инвеститори в България.  

С голяма доза сигурност можем да 
предположим, че наи -мощната икономика в 
света е в състояние да инвестира много 
повече в България, стига българските власти 
да са в състояние да предложат изгодни 
условия и благоприятен инвестиционен 
климат. Привличането на повече американски 
капитали в България е сигурен способ за 
заздравяване на двустранните отношения и 
сътрудничеството между двете държави.  

Същото може да се каже и по 
отношение на търговията между България и 

САЩ. По обем обаче тя също не е 
впечатляваща. Дори когато изключим 
страните от ЕС, търговията със САЩ 
продължава да отстъпва значително пред 
тази на България с Русия, Турция, Китаи , 
Сърбия и др. страни. 

Тук е моментът да се отбележи 
наличието на положителни тенденции в 
двустранната търговия. Сравнение между 
търговския стокообмен през първото 
тримесечие на 2018 г. и това на 2019 г. сочи, 
че износът на стоки към САЩ за този период 
на годината се е увеличил от 200 млн. лева до 
258 млн. лева – или с над 25%. Толкова рязък 
скок само за едно тримесечие на годината 
подсказва, че пред развитието на българо-
американските търговски отношения има 
огромен потенциал за развитие, стига двете 
страни да са готови да го реализират. 

Ако вземем предвид слабите в 
сравнително отношение икономически 
връзки между София и Вашингтон и силните 
политически отношения между двете 
столици, можем да заключим, че съюзът 
между тях се гради върху по-скоро 
политически, отколкото икономически 
основи. Вашингтон, особено при президента 
Тръмп, е склонен да упражнява политически 
натиск, понякога граничещ с изнудване. 
Признаци за осъществяване на подобен 
натиск съществуват далеч преди Радио 
„Свободна Европа“ да бъде една от медиите, 
разобличили управляващата в България 
политическа партия ГЕРБ в скандала, 
придобил известност като „Апартамент геи т“. 
Този натиск през последните години е 
свързан наи -вече с усилията на Вашингтон да 
предотврати руските енергии ни проекти на 
Балканите, предимно чрез посещения на 
ключови американски политици. В 
отношенията между България и САЩ 
съществува приятелство и съюзничество. От 
българските политици, изпълняващи волята 
на суверена обаче зависи опазването на 

14 American Chamber of Commerce in Bulgaria https://amcham.bg/wp-content/uploads/2018/10/180913-AmCham-U.S.-
Investments-Study-Cover-Body-ENG.pdf [31.5.2019] 
15 Пак там, с.11 
16 НСИ http://www.nsi.bg/bg/content/7503/по-основни-търговски-партньори [31.5.2019]  
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българския национален суверенитет, за да не 
прерасне това съюзничество в открит 
васалитет.  

Упражняването на политическото 
влияние на Вашингтон не е дългосрочна 
визия за укрепване на отношенията между 
двете държави. Макар и стабилен за момента, 
българският политически естаблишмънт не е 
застрахован от популистката вълна, която 
залива ЕС. А в същото време България има 
много какво да научи от САЩ. Ето защо 
българо-американските взаимоотношения 
трябва да израснат по естествен път на 
основата на взаимноизгодно икономическо 
сътрудничество. Между България и САЩ 
съществуват едва открехнати врати на 
взаимодеи ствие. Такова е например научно-
техническото сътрудничество, както и това в 
сферата на телекомуникациите, технологиите, 
възобновяемата енергия и ред други. Добрите 
основи за разрастване на това сътрудничество 
се потвърждават и от големия дял на 
компаниите от технологичния сектор сред 
американските инвеститори в страната ни.  

Дефинирането на българския 
национален интерес в двустранните 
отношения между България и САЩ, както и 
неговото отстояване, може и трябва да бъде 
насочено към отключването на пълния 
потенциал на българо-американските 
отношения. Постигането на тази цел е 
напълно възможно, стига този процес да се 
ръководи от добри практики и дългосрочна 
визия. 

 
 

* Венцислав Съботинов, бакалавър по  

„Международни отношения“, магистърска 
програма „Дипломация и разузнаване на 
Балканите“, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, редактор в сп. 
„Международник“ 
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