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Обща характеристика на дисертационния труд

1. Актуалност.

    Темата за каспийския аспект на европейската енергийна сигурност възниква още след 

разпадането на СССР, но придобива особена актуалност в последните няколко години. 

Диверсификацията на енергийните доставки е от първостепенна важност за ЕС, който е 

най-големия световен вносител на нефт и газ. Европа е основния купувач на каспийския 

нефт, но пазарът на тази суровина е глобален и в този смисъл Азербайджан и Казахстан 

не са незаменими доставчици, макар  че спомагат за намаляване на зависимостта на ЕС 

от руския и близкоизточния петрол. Много по-проблематичен аспект на европейската 

енергийна сигурност са газовите доставки. Тази тема стана приоритет за ЕС през 

януари 2009 г., когато конфликтът между Русия и Украйна подчерта силната уязвимост 

на новите членки на Евросъюза и тяхната опасно голяма зависимост от Газпром и от 

украинския  газов транзит. Политици и анализатори все по-настойчиво обръщат поглед 

към Каспийския регион, който е сравнително близо до Европа и разполага с големи 

неразработени газови залежи. 

Конкуренцията за достъпа до каспийските енергоресурси обаче е силна и съвсем не е 

сигурно, че ЕС ще излезе безапелационен победител в нея. Русия, Китай и Иран са 

мощни геополитически съперници със силно влияние в района на Каспийско море. Тези 

изходни обстоятелства извикват на дневен ред нуждата от внимателно и детайлно 

научно изследване на каспийската геополитическа динамика и на шансовете на ЕС да 

стане решаващ фактор за нейното формиране. 

2. Обект и предмет на изследването, обзор на източниците и литературата

Основните обекти на това изследване са два – от една страна - каспийските енергийни 

ресурси и геополитическите борби около тяхната експлоатация и експорт, и от друга – 



европейската енергийната сигурност. Фокусът на дисертацията е върху  пресечната 

точка между тези два обекта. 

Предмет на изследването са различните модели на съперничество и сътрудничество 

между каспийските държави, мултинационалните компании и световните 

геополитически центрове на силата в хода на борбата за контрол върху експлоатацията 

и преноса на енергоресурсите на Казахстан, Азербайджан и Туркменистан. Ще се 

търсят предпоставките за успеха или неуспеха на различните проекти за пренос на нефт 

и газ от Каспийския регион към световните пазари с оглед на това да се прогнозира 

бъдещата динамика на геоенергийната игра в региона и влиянието й върху  енергийната 

сигурност на ЕС. 

Географският и геополитически термин „Каспийски регион” има различни тълкувания, 

но тук той е пречупен през призмата на енергийния интерес на ЕС. Затова обект на 

изследването са всички нефтени и газови находища на територията (включително 

прилежащия шелф) на Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, както и тези от 

каспийското крайбрежие на Русия и Иран. Последните две държави са сред най-

големите световни производители на нефт и газ, но техните основни находища не са по 

крайбрежието или в шелфа на Каспийско море, поради което не са част от 

изследователския обект на дисертацията. 

Никакво геополитическо изследване не е възможно без да се стъпи върху  фактите за 

географията, историята, икономиката и политиката на разглеждания обект. Основни 

фактологични източници на дисертацията са справочни и новинарски сайтове в 

областта на енергетиката, както и медии с общополитическа тематика, които отделят 

внимание на Каспийския региони и неговите енергоресурси. Изключително важни 

статистически данни има на уеб-сайтовете на компанията ВР, на Американската 

агенция за енергийна информация (там има и обширни доклади за енергийния сектор 

на отделни държави), на Eurogas. Използвани са и официалните уеб-страници на 

различните проекти за пренос на каспийския нефт и газ или на компании, участващи в 

тях. Задължително четиво за всеки изследовател по тази тема е уеб-сайта на 

Европейската комисия, където има документи и важни статистически данни. Разбира 

се, информацията от новинарските източници винаги трябва да се съпоставя и не 

всичко да се взема за чиста монета. 



Особено интересни и достоверно звучащи са свидетелствата на някои от ключовите 

участници в преговорите за нефтените сделки в Азербайджан. Сред тях се отркоява 

британецът Тери Адамс, който е бил директор  на компанията, разработваща най-

голямото нефтено находище в страната. 

Що се отнася  до книгите, студии и статии с аналитичен характер, то там към тях трябва 

да се подхожда внимателно. Поради своята злободневност дебатът за каспийския нефт 

и газ е силно политизиран. Зад множество медийни коментари и дори научни 

публикации прозират предразсъдъци, идеологически пристрастия и откровено лобиране 

в полза на икономически и политически субекти. Освен това наличните изследвания 

най-често са фрагментарни и засягат или само централноазиатската или само 

азербайджанската част от каспийския енергиен пасианс. Преобладават публикациите, в 

които експортните маршрути на каспийския нефт и газ са разглеждани като функция на 

геополитическата „Голяма игра” в региона. Настоящото изследване претендира да 

обедини източната и западната част на каспийския  енергиен пасианс и да ги свърже със 

сюжета за европейската енергийна сигурност. Теорията за ново издание на „Голямата 

игра” от XIX век смятам за неудачна.

Аналитичните публикации по темата могат да бъдат подредени в следните три групи: 

общи изследвания по енергийна геополитика; публикации, посветени на европейската 

енергийна сигурност; изследвания, занимаващи се с конкретни проблеми на 

геоенергетиката в Каспийския регион. 

В първата група изследвания се откроява отличната книга на Бренда Шафир 

„Енергийната политика”, която има и справочен характер, но впечатлява със своята 

безкомпромисност в разбиването на митове в областта на енергийната геополитика. 

Една от най-влиятелните и най-често цитирани статии, очертаваща новата карта на 

световната енергийна политика в резултат на възхода на националните петролни 

компании, е дело на Корола Хойс. Италианецът Леноардо Мугери, който е бил част от 

висшия мениджмънт на гиганта ЕНИ, описва историята и бъдещето на нефтената 

търговия от позициите на човек от реалния  бизнес. В най-новата си книга „Кавказки 

гамбит” Нина Дюлгерова очертава параметрите на евразийския енергиен вектор, чиито 

съставни елементи са както Каспийския регион, така и Русия, Балканите и ЕС.

По въпросите на европейската енергийна сигурност заслужава да се отбележи студията 

на Пиер  Ноел за зависимостта на ЕС от руския газ и нефт и пътищата за нейното 



намаляване. С широта на погледа по темата за енергийната сигурност на ЕС се отличава 

директорът на унгарския Институт за световна икономика Андраш Инотай. Оригинален 

подход към разглеждания сюжет има и Александър Мирчев, който е по-известен като 

лобист, но често се появява в медиите и с анализи за международния бизнес в Европа и 

бившите съветски републики. 

С най-голям обем са научните трудове и аналитични статии, посветени на конкретни 

проблеми от геоенергийните борби в Каспийския регион. В тази група съчинения 

специално внимание заслужават всички актуални коментари на американския колега 

Александрос Петерсен. Особено полезна за настоящото изследване бе една статия на 

американците Едуард Чоу  и Л. Хендрикс за тръбопроводната политика в Централна 

Евразия. Винаги на гребена на вълната и изключително активен е и американският 

анализатор от румънски произход Влад Сокор, който най-често публикува в изданието 

Eurasia Daily Monitor. Друг отличен анализатор, предимно на централноазиатската 

нефтена и газова геополитика, е канадецът Робърт Кътлър. В Азербайджан с голям 

авторитет в областта на енергийните анализи се ползва Ровшан Ибрахимов, в Казахстан 

– Сергей Смирнов, а в Русия – Сергей Жилцов, Михаил Корчемкин, Михаил Крутихин. 

Със своите детайлни познания за геологията и политическата география на каспийските 

нефтено-газови залежи се отличава Алексай Бутаев. Отлични специалисти по 

евразийската политика като цяло и нейните каспийски измерения в частност са Марта 

Брил Олкот, Зейно Баран и Паул Гобле.

3. Цели на изследването

Главната цел на изследването е да разкрие геополитическата роля на каспийските 

енергоресурси и тяхното влияние върху енергийната сигурност на ЕС. Това изисква:

- проследяване на динамиката на европейската енергийна сигурност през 

последните години и на очакваната роля на каспийския нефт и газ за нейното 

укрепване 

- обобщаване и анализиране на фактите за каспийския нефт и газ – обем на 

залежите, условия за експлоатация, история на нефтено-газовия добив в региона 

с акцент върху геополитическата роля на  каспийските енергоресурси в 

различните исторически периоди



- изясняване на целите и на ресурсите за влияние на основните геополитически 

играчи в Каспийския регион 

- описание на основните маршрути за износ на каспийския нефт и газ и анализ на 

геополитическия контекст, в който те могат да бъдат реализирани (или вече са 

реализирани)

- изясняване влиянието на енергийния фактор  върху  геополитическата ориентация 

на каспийските държави

- разкриване на нефтено-газовия „пълнеж” на вече утвърдени геополитически 

единици и понятия като „Централна Евразия” „Централна Азия”, „Каспийско-

Черноморски регион” 

4. Методология 

Така формулираните цели предполагат написването на интердисциплинарно 

изследване. На първо място то е геополитическо, а самата геополитика е съчетание от 

география  и международна политика (международни отношения). До голяма степен 

принципите на класическата геополитика са неприложими или поне недостатъчни за 

обяснението на съвременната международна политика. Напредъкът в областта на 

комуникациите превръща днешния свят в постгеографски и разстоянията вече не се 

мерят в километри, а във време и ресурс, необходими за преодоляването им. 

Нефтопроводите и газопроводите обаче са един от малкото елементи, които здраво 

привързват международната политика към географията. Ето защо темата за каспийските 

енергоресурси и маршрутите за тяхната доставка до Европа може да бъде анализирана 

през призмата на добрата стара геополитика. Към геополитическия подход спрямо 

изследователския обект задължително трябва да прибавим и исторически и 

икономически анализ на проблема за каспийските енергийни доставки. Въпросът за 

статута и подялбата на Каспийско море пък е в обсега на международното право. 

Доколкото предлаганият дисертационен труд навлиза в полето на международните 

отношения, то анализът се опира на реалистката (Ханс Моргентау  и Роналд Нийбур) и 

неореалистка (Кенет Уолц) теория за тях. Геополитика обикновено си служи с методи, 

разработени от по-старите социални науки. Към настоящото изследване е приложим 

системния подход (Толкът Парсънз), който служи за анализ на сложни обществени 

системи. Използвани са и някои общи методи на научното познание, а именно: 



комплексно-системния метод на анализ; анализ на процеса на вземане на решения; 

логическите методи: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, 

обобщение. 

Както всеки геополитически труд, така и този не борави с морално-етични категории. 

Държавите от Каспийския регион, както и великите сили и големите нефтени компании 

са разглеждани като рационални играчи, които влизат в различни ситуационни 

комбинации, за да постигнат своите цели. В Каспийската геополитическа игра няма 

нито вечни съюзници, нито вечни интереси. 

II. Структура и съдържание на дисертацията

Изложението е структурирано на тематичен принцип, с изключение на частта за 

историята на каспийския нефтодобив, където е уместен хронологично-аналитичен 

подход. Изследването е посветено на изключително динамичен сюжет и след неговото 

завършване постоянно ще се появяват нови важни факти по темата. Затова набелязаните 

тенденции са екстраполирани с цел да се потърсят техните проекции в бъдещето. 

Структурата на настоящото изследване следва логиката на разглеждания  сюжет. 

Дисертацията се състои от увод, пет глави, заключение, приложение и списък на 

използваните източници и литература. Първа глава е посветена на динамиката на 

европейската енергийна сигурност – фонът, върху който трябва да се насложи 

последващата картина на каспийския геоенергиен пасианс. Във втора глава се 

проследява историята на каспийския  нефтодобив от XIX век до наши дни и се прави 

оценка на количеството, качеството и достъпността на нефта и газа в Азербайджан, 

Казахстан и Туркменистан в съпоставка с другите основни нефто- и газодобивни 

райони в света. Трета глава разглежда изходните позиции, целите и наличните 

геополитически ресурси на всички важни участници в каспийските енергийни борби – 

държавите от региона, великите сили, мултинационалните и национални нефтени 

компании, лобистите. В четвърта глава са изяснени споровете около юридическия 

статут на Каспийско море и е обяснено защо те няма да приключат скоро. Пета глава е 

най-важната и най-обемна част от изложението – в нея са изследвани всички действащи 

и потенциални маршрути за износ на каспийския  нефт и газ. В заключението е очертан 

европейският вектор  на каспийската енергийна геополитика и са направени някои 

изводи. 



Дисертацията завършва с приложение, в което се съдържат карти на каспийските 

нефтено-газовите полета и на маршрутите на построените и планирани газопроводи и 

нефтопроводи. 
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III. Кратко изложение на дисертацията.

Първа глава. Динамиката на европейската енергийна сигурност

ЕС има най-голямата икономика в света и е вторият по големина консуматор  на енергия 

със 17% от общото количество през 2003 г. Но по отношение на находищата на 

изкопаемите горива Евросъюза няма особен късмет – на негова територия се намират 

по-малко от един процент от доказаните световни залежи на нефт, 2% от природния газ 

и 4 процента от въглищата. Към 2009 г. ЕС задоволява 52% от енергийните си нужди с 

внос, а прогнозите са, че до 2020 г. този дял ще достигне две трети. 

Традиционно енергийната сигурност включва два основни компонента: надеждност на 

доставките (без значение откъде идват те) и приемлива цена (affordability). Към тези два 

елемента днес всички развити страни добавят и трети – използване на горива и 

технологии, щадящи околната среда (environmental friendliness). За разлика от САЩ или 

Китай, ЕС отделя по-голямо внимание на втория и третия компонент от енергийната 

сигурност и се нуждае от по-диверсифицирани доставки, за да повиши тяхната 

надеждност. 

Енергийната сфера е сравнително нов аспект на европейската сигурност, която по време 

на Студената война бе схващана преди всичко в нейните военни аспекти. Още тогава 



САЩ оказват натиск върху  европейските страни да не отиват твърде далеч в 

обвързването си със СССР по отношение на нефтено-газовите доставки. През първото 

десетилетие на XXI век Русия, която е приемник на Съветския съюз, вече не е враг и 

малцина вярват, че тя заплашва военно страните от ЕС. Зависимостта от руските 

нефтени и най-вече газови доставки обаче нараства още по-силно особено след като 

десет източноевропейски държави от бившия съветски блок стават членки на ЕС. 

Когато води газови преговори Москва се стреми да фрагментира ЕС, да се договаря с 

всяка страна по отделно и е готова да прави краткосрочни финансови жертви в името на 

дългосрочно удържане и разширяване на своите позиции на европейския газов пазар. 

Всички тези действия  на Газпром не са насочени към постигането на политически цели, 

а към максимализиране на икономическите изгоди.

На руския натиск ЕС отговаря с Третия енергиен пакет, който по същество си е едно 

класическо антимонополно законодателство. Но разбиването на монопола, там където 

го има, не е достатъчно. Необходими са и нови външни доставчици на нефт и газ за ЕС, 

както и преносна инфраструктура, която да докара техните енергоресурси до Европа. 

Когато става дума за ролята на един отделно взет производствен регион за европейската 

енергийна сигурност, на първо място трябва да се анализират перспективите за газовите 

доставки. Точна такъв е случаят с каспийските републики, които могат да намалят 

силната зависимост на Югоизточна и централна Източна Европа от Газпром. 

По отношение на енергийното сътрудничество с каспийските републики ЕС действа в 

две паралелни направления. Първото е регионалният енергиен диалог. В рамките на т. 

нар  Бакинска инициатива през 2006 г. Втората министерска конференция по енергийни 

въпроси одобри Енергийна пътна карта, определяща краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни цели за подобряване на енергийното сътрудничество между ЕС и страните 

от Каспийско-Черномроския регион и техните съседи. Второто направление е 

двустранното сътрудничество в рамките на Меморандумите за разбирателство в 

енергийната област. През ноември 2006 г. такъв меморандум е подписан с 

Азербайджан, през декември с. г. – с Казахстан и през май 2008 г. – с Туркменистан. 

Значението на каспийските републики като политически и търговски партньори на 

Евросъюза не бива да се преувеличава. За ЕС Русия  винаги ще бъде много по-важен 

партньор  в политически и търговски план, включително и по отношение на 

енергоресурсите, от трите каспийски републики, взети заедно. През 2009 г. търговският 



обмен на ЕС с Казахстан възлиза на 15,7 млрд. евро, с Азербайджан – на 8,9 млрд. и с 

Туркменистан – 1,38 млрд. Нито една от тези три държави не е в сред първите 30 

търговски партньори на ЕС. Общият дял на Азербайджан, Казахстан и Туркменистан в 

експорта на Евросъюза е едва 0,7%, а във вноса в ЕС – процент и половина.  За трите 

каспийски републики обаче Евросъюзът е най-важният търговски партньор. 

В приетия на през септември 2011 г. документ на Еврокомисията „Енергийната 

политика на ЕС: ангажиране с партньори извън нашите граници“ се отбелязва, че 

Южният коридор е „основен инфраструктурен приоритет на ЕС”, който трябва да стане 

път за доставка на почти 10-20% от очакваното търсене на газ в ЕС до 2020 г. В 

действителност до края на настоящето десетилетие делът на каспийския газ в 

европейското потребление не може да надхвърли 5%. В дългосрочен план при добро 

стечение на обстоятелствата този дял все пак може да достигне 10%. Този процент 

изглежда нисък, но каспийският газ може да изиграе много голяма, ако не и решаваща 

роля за диверсификацията на газовите доставки за най-уязвимите членове на ЕС  - тези 

от Югоизточна и централна Източна Европа. 

Втора глава. Каспийският нефт и газ – историческа слава, запаси и съвременен 

добив

Югозападният каспийски бряг е един от най-старите нефтодобивни райони в света, а по 

време на първият нефтен бум от края на XIX и началото на XX век Баку  е петролната 

столица на света. Тогава обаче Азербайджан не съществува като самостоятелна държава 

и съдбата на каспийския нефтодобив е в ръцете на Русия. Още в края на XIX век 

възниква геополитическият казус с експортните маршрути за каспийския нефт, който не 

поема на юг през Персия заради мащабното съперничество между  Русия и Британската 

империя на евразийския терен. В първите две десетилетия на съветския  период Баку 

преживява втори петролен възход като каспийският нефт е сред основните фактори, 

осигурили победата на СССР във Втората световна война. След това обаче Москва 

пренасочва вниманието си към разработката на петролни находища в други части на 

огромната съветска държава и каспийският нефтодобив запад. През втората половина 

на ХХ век активно се разработват и нефтените залежи на Казахстан и Туркменистан. В 

съветския период каспийският нефт влиза в общата тръбопроводна система на СССР, а 

нейният излаз до външните пазари е в западно направление или през Черно море. До 



разпадането на СССР добивът на природен газ в Каспийския регион няма стратегическо 

значение и остава в сянката на петрола. 

След разпадането на СССР степента, в която големите геополитически играчи се 

интересуват от Каспийско море, се определя от отговора на въпроса колко нефт и газ 

притежават крайбрежните държави. През 90-те години на миналия век журналисти и 

политици създават завишени очаквания за нефтено-газовите богатства на Каспийския 

регион, който едва ли не бил съпоставим с Персийския залив. Едно от най-логичните 

обяснения за този ентусиазъм гласи, че става дума за „мит, произведен от Геологичната 

служба на САЩ(USGS), Американската администрация за енергийна информация 

(EIA), правителствата на някои от новите постсъветски държави от Каспийския регион, 

както и от някои преждевременни надежди на някои западни нефтени компании от 

времето на разпадането на СССР”.

Според данните на най-авторитетна статистика – тази на ВР, нефтените запаси на 

Казахстан са 5,3 млрд. тона, на Азербайджан – 1 млрд. и на Туркменистан – 0,1 млрд. 

Заедно с известни количества нефт в руския и ирански каспийски шелф, общите залежи 

в Каспийския регион са 6,9 млрд. т или 4,04% от световните петролни запаси. За 

сравнение – аналогичният дял на нефта от Персийския залив е около 66%, на страните 

от ОПЕК (повечето от тях също са от района на Залива) – 76%, а на Русия – 6,3%. Това 

означава, че доказаните каспийски нефтени запаси са 16 пъти по-малки от тези на 

страните от Персийския залив и са съпоставими с потенциала на руския Западен Сибир. 

Ако Каспийският регион бъде разглеждан като една държава, то той ще заеме осмо 

място в световната класация на страните с най-големи нефтени запаси.

Въпреки това каспийският нефт е във фокуса на борбата между световните петролни 

гиганти. Причината за това е, че цели 78% от световните нефтени запаси са под 

контрола на държавни компании и на практика достъпът до тях за чужди играчи е или 

ограничен или напълно затворен. Истинска свободна конкуренция и възможност за 

навлизане на нови инвеститори има само за 6% от нефтените находища на планетата. 

Повече от половината от тях са именно в Каспийския регион.

По отношение на природния газ общо за Каспийския регион статистиката на ВР 

посочва залежи от 11,5 трлн. куб. м, което прави 6,2% от световните запаси. Повече 

имат само три държави в света – Русия, Иран и Катар. Газовите находища на 

Азербайджан, Казахстан и Туркменистан засега са слабо разработени и проучването им 



продължава. Поради това е възможно техният относителен дял в световен мащаб да се 

увеличи. 

Добивът на нефт и газ в Каспийския регион е сред най-трудните в света. Нефтените 

залежи обикновено са на голяма дълбочина под езерното дъно, налягането на 

пластовете е много силно, суровината има високо съдържание на сяра, климатичните 

условия са сурови – температурната амплитуда в северната част на Каспийско море е от 

+40 градуса през лятото до -40 през зимата. 

Поради това през 90-те години на миналия век Азербайджан, Казахстан и в по-малка 

степен Туркменистан са наясно, че не биха се справили с разработването на своите 

енергоресурси само със собствени сили. Необходимото ноу-хау и големи инвестиции 

могат да бъдат осигурени само от големите мултинационални компании, а това е фактор 

с далеч отиващи геополитически последици. 

Освен това, тъй като най-големите нефтени находища се намират вътре в Каспийско 

море, тяхното разработване се усложнява и от неясния правен статут на това голямо 

езеро. Всички тези проблеми дават основание въз основа на данните за каспийските 

енергоресурси да бъде въведено понятието „геополитическа сложност на нефтено-

газовите находища”

Степента на геополитическа сложност на дадено находище (или на целия 

въглеводороден запас на една държава) може да бъде оценена с помощта на следните 

пет критерия:

1. Необходимост от привличане на международни компании за неговата 

разработката

2. Необходимост от построяването на тръбопроводи, минаващи през една или 

повече транзитни държави, различни от тази, която притежава находището.

3. Наличие на международен спор за собствеността върху находището

4. Наличие на етно-религиозна или политическа нестабилност в района на 

находището или в държавата, която е негов собственик

5. Наличие на обръч от международна изолация около страната, собственик на 

находището, или около страната, през чиято територия е най-удобно да се 

построи тръбопровод за пренос на суровината.  

Първите две предпоставки за геополитическа сложност са налице за почти всички 

нефтено-газови полета в Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Пример за 



действието и на третата предпоставка е находището Кяпаз/Сердар, което е спорно 

между Азербайджан и Туркменистан, както и Алов/Алборз, за което претендират 

Азербайджан и Иран. Практиката показва, че при наличието на поне три от петте 

предпоставки, повишаващи геополитическата сложност, съответното находище остава 

неразработено или пък продукцията му може да стигне само до вътрешния пазар.

През 1994 г. Азербайджан сключва т. нар. „Договор на века” с консорциум от 

международни петролни компании за разработване на най-голямото находище на 

страната – Азери-Чираг-Гюнешли. Това отваря пътя за бързо достигане на връхната 

точка на петролния добив в страната (50 млн. т годишно), което се случва през 

2009-2010 г. Казахстанският нефтодобив бележи непрекъснат растеж, но връхната му 

точка е доста напред в бъдещето, когато бъде напълно въведено в експлоатация 

находището супергигант Кашаган, на което до сега се извършват само подготвителни 

работи, струващи до момент 33 млрд. долара. В Туркменистан има предимно природен 

газ като темпът на добив се забавяше от технологични проблеми и липса на експортни 

маршрути. Запасите на страната са огромни, така че добивът ще расте.

Трета глава. Конфигурация на каспийската геоенергийна игра

В каспийската геоенергийна игра са въвлечени много участници с различен 

юридически статут, цели задачи и възможности. Запазено място в нея „по право” имат 

петте държи с излаз на Каспийско море, които могат да бъда разделени на три групи. В 

първата са трите нови републики Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, които 

залагат на своите енергийни ресурси за постигане на национално благосъстояние и по-

добро позициониране на международната сцена. От трите държави най-прозападна е 

Азербайджан, тъй като основно трасе за нейния нефтен износ е подкрепяният от САЩ, 

ЕС и Турция тръбопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Казахстан също вече не е сателит на 

Москва, но все пак си остава свързан с Русия икономически. Туркменистан води 

външна политика на самоизолация, която обозначава с термина „неутралитет”.

С друг статут е Русия – една от великите световни сили, която има многовекторни 

външнополитически интереси, дълга държавническа традиция и големи залежи на нефт 

и газ извън Каспийския регион. Тя се стреми да запази контрола над основните 

маршрути за износ на каспийските енергоресурси.



Съвършено различна е и позицията на Иран – сила от среден калибър, притисната от 

обръча на американското ембарго, която същевременно е крупен производител на нефт 

и газ и в този смисъл е конкурент на трите нови каспийски републики. Политиката на 

Техеран в Каспийския регион обаче се формира главно под натиска на съображения, 

свързани със сигурността, а не с енергетиката. 

Статутът на единствена световна суперсила предполага, че САЩ имат интереси в 

Каспийския регион и ресурс, с който могат да ги отстояват. Вашингтон се бори за 

свободен излаз на каспийския нефт и газ до световните пазари по възможност без 

посредничеството на Русия. 

Ролята на ЕС в Азербайджан, Казахстан и Туркменистан е нарастваща с оглед на 

важността на тези държави за европейската енергийна сигурност. Освен това в 

политически план ЕС е трансформираща сила, развиваща съседски отношения с 

каспийските републики. Отделните държави от ЕС обаче имат свои собствени интереси 

в региона.

Турция  е незаобиколим коридор  за износа на каспийския нефт и газ. Освен това Анкара 

има силно политическо влияние в Каспийския регион (особено в западната му част) и е 

важен геополитически играч от регионален мащаб. 

Китай е най-бързо развиващата се велика сила с потенциал скоро да се превърне в 

суперсила. Страната има огромни нужди от внос на нефт и газ и затова гледа на 

Каспийския регион през призмата на енергетиката, особено като се има предвид, че сега 

основните количества от нефтените доставки достигат до Китай през силно уязвимия 

Малакски пролив. Пекин няма предмостие в Азербайджан, но за сметка на това 

постепенно са налага като основен играч на централноазиатския енергиен терен. 

Картината на държавите, замесени активно в каспийската геоенергийна игра, се 

допълва от Япония, Южна Корея и Израел, които са големи вносители на нефт и газ. 

Проекти за добив и пренос на енергоресурси обаче много рядко са възможни без 

големите мултинационални компании, които имат ноу-хау  и финансов ресурс да тласнат 

тези проекти напред. За въпросните компании пък работят голям брой лобисти. Така се 

получава една сложна плетеница от интереси, политическо влияние и пари, в която 

истинските мотиви и реалните действия на играчите невинаги стават ясни на широката 

публика. 



Четвърта глава. Пъзелът с юридическия статут на Каспийско море

До 1991 г. каспийските държави са само две – СССР и Иран. Те нямат особени спорове 

помежду  си за използването на каспийските ресурси. Картината става значително по-

сложна след разпадането на СССР, когато каспийските държави стават пет. През 

последното десетилетие на XX век Русия, Иран, Азербайджан, Казахстан и 

Туркменистан влизат в битката за подялбата на Каспийско море, водени преди всичко 

от своите конкретни икономически интереси. В противоречията между  тези пет 

държави няма никакви идеологически мотиви и дори военно-политическите 

съображения са изтикани на втори план за сметка на стремежа за ексклузивен достъп до 

енергийните ресурси.

Спорът за юридическия статут на Каспийско море е изключително заплетен и 

международната практика в това отношение е противоречива. С двустранни 

споразумения Русия, Азербайджан и Казахстан очертават границите в северната част на 

езерото и това дава зелена светлина за нефтения и газов добив. В южната част на 

езерото обаче няма яснота за границите и периодично избухват остри конфликти между 

Иран и Азербайджан и между  Азербайджан и Туркменистан за контрола над конкретни 

нефтено-газови находища. 

След като предлаганият от Иран вариант „кондоминиум” отпада, към края на първото 

десетилетие на ХХI век съществуват три основни модела за подялба на Каспийско море 

– по модифицирана средна линия; на пет равни части и отделна подялба на северната и 

на южната част на езерото. Нито един от тези варианти обаче не се ползва с общото 

съгласие на петте крайбрежни държави и то изглежда няма да бъде постигнато в 

обозримо бъдеще.

Събитията през първите две десетилетия  след разпадането на СССР показват, че при 

липсата на общоприет статут на Каспийско море, споровете за нефтено-газовите 

находища на езерното дъно се решават по два основни начина – чрез двустранни 

споразумения между съседни държави или чрез неформалния  арбитраж на 

международните нефтени компании. 

Към днешна дата пред окончателното определяне на юридическия статут на Каспийско 

море има три сериозни препъникамъка. Те са следните:

1. Иран иска 20% от езерото, а бившите съветски републики не му ги дават



2. Азербайджан и Туркменистан не могат да определят водната си граница и да си 

поделят находището Кяпаз/Сердар

3. Русия иска да се дели само каспийското дъно, а Иран – и водната шир

Липсата на решение само по един от тези три проблема е достатъчна, за да торпилира 

петстранното споразумение за статута на езерото, което поне засега изглежда 

непостижимо. А без такова споразумение е невъзможно и построяването на 

Транскаспийски газопровод, чрез който туркменистански газ да стигне до бъдещия 

Южен газов коридор на ЕС.

Пета глава. Геометрията на експортните тръбопроводи

5.1. Затворниците на географията

Появата на Азербайджан и Казахстан на световния  петролен пазар е принципна новост, 

защото за пръв път възниква задачата за износ на нефт от големи производители без 

излаз на море, които един анализатор сполучливо определя  като „затворници на 

географията”. Нещо повече – в началото на 90-те години сред съседите на Азербайджан 

и Казахстан също няма големи вносители на нефт, което означава, че само 

построяването на тръбопровод няма да е достатъчно – каспийският нефт трябва да 

стигне до пристанище, където да бъде натоварен на танкери и едва тогава да поеме към 

крайните клиенти. По подобен начин изглеждат нещата и с износа на каспийския газ.

Необходимостта от големи, дълги, скъпи и геополитически сложни тръбопроводи за 

каспийския нефт и газ предопределя  повечето от тези съоръжения да се строят от 

пъстри консорциуми с по няколко участници. Най-често тези участници имат дял и в 

разработката на нефтеното или газово находище, което ще захранва съответния 

тръбопровод. Така се оформят двойки проекти, които чрез своите общи акционери са 

свързани като сиамски близнаци. Връзката се дължи и на това, че поне в Азербайджан и 

Казахстан добивът на въглеводороди се извършва въз основа на договори от типа 

”разделяне на продукцията” и собственикът на съответното количество нефт и газ 

трябва да мисли как да го докара до световния  пазар. Най-рационалният начин е за 

целта да се ползва тръбопровод, в който въпросната компания има дялово участие, от 

което произтичат и ценови преференции при ползване на съоръжението. Такива 

проекти сиамски близнаци в Каспийския регион са: добивът на нефт от Азери-Чираг-

Гюнешли и тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан; добивът на нефт от Тенгиз и 



тръбопроводът Тенгиз-Новоросийск (КТК). За газодобивния проект Шах Дениз засега 

има няколко кандидати за негови сиамски близнаци – тръбопроводите „Набуко”, 

Трансадриатически (TAP), Югоизточноевропейски и ITGI. 

Изборът на маршрути за експортните тръбопроводи се превръща в пробен камък за 

геополитическата ориентация на трите нови каспийски републики, но също и в терен за 

премерване на силите между  големите играчи – САЩ, Русия, Турция, към които през 

първото десетилетия на ХХI век се добавят и Китай и Европейския съюз. 

5.2. Азербайджанският нефт – историческият пробив към Средиземно море

Азербайджан се сблъсква със сериозната икономическа и геополитическа дилема за 

основния  маршрут на своя нефтен износ още през 1994 г., когато е подписан договора 

за разработка на находището Азери-Чираг-Гюнешли. За т. нар. ранен нефт от това 

петролно поле е построен тръбопровод от Баку  до руското пристанище Новоросийск на 

Черно море, но магистралният експортен нефтопровод за азербайджанската суровина е 

прокаран през Грузия и Турция до средиземноморското пристанище Джейхан. 

Споровете дали при този избор са надделели икономически или геополитически 

съображения продължават и до днес. От една страна тръбопроводът до дълбоководно 

пристанище в открито море изглежда за предпочитане пред такъв, който, макар  и по-

къс, ще достигне до полузатвореното Черно море. От друга, обаче проектът Баку-

Тбилиси-Джейхан (БТД) все още не е оправдал огромните средства, вложени в него, 

защото пет години след построяването си този тръбопровод не работи с пълен 

капацитет. Силна подкрепа за „турския” маршрут на азербайджанския нефтен износ 

оказват САЩ. Неслучайно, обосновавайки решението в полза на тръбопровода към 

Средиземно море, азербайджанският президент и бивш член на Политбюро на КПСС 

Гейдар Алиев казал на своя близък политически съветник Вафа Гулузаде (вероятно не 

без известна доза самоирония): „Кремъл сега е във Вашингтон”. 

Към края на първото десетилетие на XXI век на разположение на Азербайджан са три 

нефтопровода, завършващи в три различни държави (третият е Баку-Супса(Грузия). 

Към тях трябва да се добави преносът на нефт с цистерни по железопътната линия от 

Баку  до терминала Кулеви в Грузия, който е собственост на азербайджанската СОКАР, а 

също и спорадичните доставки до иранското каспийско пристанище Нека. 

Азербайджанската петролна стратегия, залагаща на наличие на алтернативни маршрути 

за нефтен експорт, е реализирана успешно за около десетилетие и половина след 



обявяването на независимостта на страната. Гейдар  Алиев, а след това и синът му 

Илхам избират правилната тактика да ангажират в азербайджанския нефтодобив големи 

мултинационални компании, които имат достатъчен технологичен и финансов ресурс да 

разработят морските находища, а впоследствие разчитат на икономическата си мощ и 

на своите политически лобита, за да отворят пътя на каспийски нефт до пристанища в 

открито (Средиземно) или полуоткрито (Черно) море. Другата предпоставка за успеха е, 

че в края на ХХ и началото на XXI век глобалната геополитическа констелация също 

работи в полза на азербайджанската цел за диверсификация на експортните маршрути, 

защото в това отношение има съвпадение между  интересите на Баку, Вашингтон и 

Анкара. 

5.3. Казахстанският нефт – между Русия, Китай и Европа 

Географията предопределя три възможни опции за експорт на казахстанския нефт, 

който се добива главно в най-западните части на страната – на север  и на запад през 

Русия; на югозапад през Азербайджан към Средиземно или Черно море; и далеч на 

изток към Китай.

Разбира се, строежът на какъвто и да било експортен тръбопровод не е възможен без 

съгласието на властите в Астана и лично на президента Назарбаев. Но най-големите 

находища Тенгиз, Карачаганак и Кашаган се разработват в съответствие с договори от 

типа „разделяне на продукцията”. Това означава, че при определянето на направленията 

на казахстанския петролен експорт своята тежка дума имат и чуждестранните 

инвеститори, които нерядко търсят и получават подкрепа от правителствата на своите 

държави. Така казахстанската тръбопроводна геометрия се превръща в сложна игра с 

много неизвестни и постоянно променящи се залози. 

Главният пробив по отношение на нефтения експорт на Казахстан е построяването на 

тръбопровода Тенгиз-Новоросийск (КТК), който свързва каспийските находища с 

Черно море. През 2006 г. влиза в експлоатация и нефтопровод до Китай, чийто 

капацитет се увеличава поетапно. Казахстан изнася нефт към Русия по съществуващия 

още от съветско време тръбопровод Атирау-Самара. На дневен ред е и изграждането на 

дълго обсъжданата Казахстанска Каспийска Система за Транспортиране (ККСТ), която 

трябва да включва следните елементи: нефтопровод от Ескене на северния каспийски 

бряг до Курик, който е в центъра на източното крайбрежие на юг от Актау; 

строителство на два нефтени терминала – в Курик и в Баку; създаване на флот от 



големи танкери, които да циркулират между  тези две пристанища; и построяване на 

връзка между терминала в Баку и системата Баку-Тбилиси-Джейхан.

Между 2009 и средата на 2011 г. за Казахстан на дневен ред са четири проекта за 

разширяване на експортния капацитет на страната: удвояване на мощността на КТК към 

Новоросийск; изграждане на ККСТ до Баку; увеличаване на капацитета на 

тръбопроводите Атирау-Самара (до Русия) и Атасу-Алашанкоу  (до Китай). При 

оптимистичния сценарий за разработката на находището Кашаган тези четири проекта 

биха могли да се реализират едновременно и да са взаимно допълващи се. Забавеният 

ръст на казахстанския нефтодобив обаче ги превръща в конкуренти. Извън това 

съревнование е само тръбопроводът към Китай, за чието разширяване има 

предварително съгласие между  Астана и Пекин и гарантирано финансиране. Строежът 

на това съоръжение осигурява така необходимите вътрешни връзки между  отделните 

участъци на казахстанската тръбопроводна мрежа. 

Със средищното си положение на евразийския материк Казахстан има богат избор  на 

експортни направления като в битката между  тях се замесват и четирите основни 

геополитически центрове на силата в съвременния свят – САЩ, Русия, Европейския 

съюз и Китай. За разлика от Азербайджан, Казахстан има не едно, а поне три големи 

петролни полета, поради което географията на казахстанския нефтен износ е по-сложна 

и включва не само тръбопроводи на север, запад и изток, но и танкерен и железопътен 

превоз на значителни количества петрол. Казахстан ще достигне пика на своя 

нефтодобив не по-рано от третото десетилетие на нашия век. Едва тогава експортната 

инфраструктура на страната може да придобие своя окончателен облик. 

В бъдеще (макар  и не много близко) най-сериозно развитие ще претърпи югозападното 

направление на казахстанския нефтен износ. Рано или късно ще бъде изградена солидна 

инфраструктурна връзка по линията Казахстан-Каспийско море-Баку, която ще има за 

свое естествено продължение тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Първоначално 

заработило само с азербайджански нефт, през втората половина от своя 

експлоатационен период това преносно съоръжение вероятно ще разчита предимно на 

казахстанска суровина, защото находищата на Азербайджан постепенно ще се 

изчерпват. Преходът обаче ще бъде плавен и без особени сътресения, защото 

акционерите в големите казахстански нефтодобивни проекти държат дялове и в Баку-

Тбилиси-Джейхан и фактически ще транспортират свой нефт по свой собствен 



тръбопровод. Оформянето на новата нефтена ос Казахстан-Азербайджан-Грузия-

Турция  ще засили американските геополитически позиции в Каспийския регион и ще 

преформулира значимостта на тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, в който САЩ 

инвестирали политическо и финансово влияние. 

5.4. Каспийският нефт в лабиринтите на черноморската тръбопроводна геометрия

Търсейки пътища за излаз до световните пазари, близо половината от каспийския нефт 

достига до Черно море. Това става чрез нефтопроводите Тенгиз-Новоросийск, Баку-

Новоросийск, Баку-Супса. До Новоросийск и Одеса достига и част от казахския нефт, 

пренасян по тръбопровода Атирау-Самара. Азербайджански и казахски петрол се 

превозва и с железопътни цистерни до черноморските терминали в Кулеви и Батуми. В 

бъдеще с удвояването на капацитета на тръбопровода Тенгиз-Новоросийски делът на 

каспийски нефт, минаващ по черноморски маршрути, ще се увеличи. Черно море не е 

крайната спирка за този петрол. За да стигне до основните световни пазари той трябва 

по някакъв начин да излезе от Черноморската акватория. Същото се отнася и за руския 

нефт с некаспийски произход, който се експортира по южното направление. 

Засега почти 100 процента от нефта, търсещ път от Черно море към световните пазари, 

минава през турските проливи Босфора и Дарданелите. На път от Черно към 

Средиземно море през 2009 г. всеки ден през Босфора са преминавали по 2,9 млн. 

барела нефт и нефтопродукти, което в световен мащаб е около 7% от нефта, превозван с 

танкери.

Босфора разполовява Истанбул – град с около 16-милионно население. Тесният проток 

има много завои и подводни течения и е един от най-трудните водни пътища в света. 

Преминаващите кораби трябва да променят курса си 12 пъти като четири от завоите са 

на повече от 45 градуса. Годишно през Босфора преминават около 50 хиляди съда, 5500 

от които са петролни танкери. Само в периода 2004-2007 г. в невралгичния пролив 

стават 103 малки произшествия, а 651 танкера претърпяват технически аварии при 

прехода си през проливната зона.

Според Конвенцията от Монтрьо в мирно време търговското корабоплаване през 

Босфора е свободно, но Турция  все пак въвежда някои регулации, за да намали 

опасността от катастрофи с тежки екологични последици. Танкерите имат право да 

минават през пролива само през светлата част от денонощието, което води до 



принудителен престой в подходните райони и увеличава себестойността на нефтения 

превоз. 

Поради проблемното преминаване на танкерите през Босфора още през 90-те години на 

миналия век се обмислят различни тръбопроводни варианти за заобикаляне на 

Проливите. Задачата има две възможни решения – или чрез нефтопроводи, 

прехвърлящи каспийския нефт от Черно в Средиземно море, или чрез такива, които 

водят към вътрешността на Европа, където да се доставя суровина до рафинерии без 

излаз на море.  

Най-рано замисленият и засега единствен построен тръбопровод, предназначен да 

извади каспийския нефт от Черноморската акватория, е Одеса-Броди на територията на 

Украйна. Завършен през 2002 г., той е истински паметник на геополитическата 

недалновидност. Първата фундаментална грешка в този проект е, че в него не участва 

нито една компания, която да добива и притежава нефт. Второ, операторът на проекта 

няма нито един договор или поне неформална договорка с компаниите, разработващи 

азербайджанските нефтени залежи. Трето, продължението на нефтопровода от Броди до 

Полша така и не е построено, което превръща украинските рафинерии в единствения 

възможен потребител за суровината, преминаваща по новото преносно съоръжение.

През 2004 г. Украйна е принудена да признае провала на своите планове да стане 

транзитьор  на каспийски нефт до Полша и приема руското предложение за използване 

на тръбопровода Одеса-Броди в реверсен режим. Това продължава до края на 2010 г., 

когато Русия се отказва от използването на Одеса-Броди, а през 2011 г. в този 

тръбопровод за пръв път влиза каспийски нефт. Количествата обаче са малки и 

бъдещето на нефтопровода Одеса-Броди си остава все така мрачно. 

Сред проектите за тръбопроводен пренос на нефт между черно и Средиземно море до 

скоро имаше два основни фаворита – турската трасе Самсун-Джейхан и т. нар. 

православен тръбопровод Бургас-Александруполис. По предварителни оценки 

тръбопроводът Самсун-Джейхан (Трансанатолийски) ще е два пъти по-дълъг от Бургас-

Александруполис (550 срещу  279 км) и близо два пъти по-скъп (2 срещу 1 млрд. 

долара). Той обаче е и с по-голям капацитет – трябва да стартира с 50 млн. т. годишно 

срещу  35 млн. т за Бургас-Александруполис. Друго предимство на турския проект е, че 

той завършва в дълбоководното пристанище Джейхан, където могат да влизат по-

големи танкери, отколкото в гръцкото Алексанадруполис. 



По отношение на своята акционерна структура и на очакваните източници на 

пренасяния нефт Бургас-Александруполис и Самсун-Джейхан засега имат почти 

огледална структура. Чрез своите руски акционери „православният” тръбопровод може 

да си осигури руски нефт, но не и каспийски, докато благодарение на италианската 

ЕНИ, която държи половината от Трансанатолийският проект, той може да разчита на 

петрол от Каспийско море (Кашаган), но не и от Русия. 

През декември 2011 г. България заяви, че излиза от проекта Бургас-Александруполис, 

но това може да не е неговият окончателен край. Не е изключено някое следващо 

българско правителство да се върне към него. 

Други два проекта за тръбопроводи, тръгващи от западното Черноморие, са Бургас-

Вльора (Албания) и Констанца- Триест (Италия). Те обаче имат нищожни шансове за 

реализация. 

В крайна сметка изходът от борбата между различните проекти за извеждане на нефта 

от Черноморската акватория най-вероятно ще бъде решен от Русия и от участниците в 

нефтодобива от големите казахстански находища. Макар  че Новоросийск е отдалечен 

на стотици километри от Бургас и от Самсун, на практика може да се говори за два 

хипотетични мега тръбопроводи, състоящи се от по две части, свързани от морския 

маршрут на танкерите. Единият е Тенгиз-Новоросийск-Бургас-Александруполис, а 

другият – Тенгиз-Новорсийск-Самсун-Джейхан. Ако към тази картина добавим и 

консорциумите, разработващи двете най-големи казахстански находища Тенгиз и 

Кашаган, то цикъла, включващ добива на петрол и преноса му  до Средиземно море, 

може да формира и сиамски тризнаци, състоящи се от по един нефтодобивен и два 

тръбопроводни проекта. 

Количеството нефт от казахстанските находища, което ще стигне до Черно море, зависи 

и от това колко от този петрол ще бъде пренасочен към тръбопровода Баку-Джейхан. 

Така в крайна сметка ще се окаже, че трасетата Бургас-Александруполис и Самсун-

Джейхан ще се конкурират не само помежду  си, но и с Баку-Тбилиси-Джехйн. Почти 

сигурно е, че ако бъдат изградени, между  тези три тръбопровода ще има война на 

преносните тарифи, в която ще участва и добрият стар маршрут през Босфора. 

Всъщност при сегашните количества нефт, пренасяни между Черно и Средиземно море, 

именно маршрутът през турските проливи е най-евтин. Според изчисления, 

публикувани в руския вестник РБК Daily, преносът по тръбопровода Самсун-Джейхан 



би струвал 30 долара за тон, а по Бургас-Александруполис – 8 долара. Ако се използват 

танкери, преминаващи през Босфора и Дарданелите, цената е само 4 долара за тон. 

Както и в случая с природния газ, маршрутите за преноса на каспийския нефт през 

Черноморската акватория зависят много повече от производителите на суровината, 

отколкото от транзитьорите и крайните потребители. Оформят се две основни 

черноморски направления за каспийския нефт. Едното е от Казахстан през Русия до 

югозападното (Босфора; Бургас-Александруполис) или южното (Самсун-Джейхан) 

крайбрежие на Черно море, а другото – от Азербайджан през Грузия към 

северозападния черноморски бряг (Одеса). Поне засега, ако не броим почти 

неработещия тръбопровод Одеса-Броди, Турция си запазва ключа за вратата, която 

извежда каспийския нефт в откритото Средиземно море. Това носи на Анкара 

геополитическо предимство, но и сериозни екологични рискове. 

5.5. Туркменският газ – гориво за китайския икономически двигател

От гледна точка на газовия експорт географското положение на Туркменистан е доста 

неудобно, защото страната е разположена много далеч от основните пазари на тази 

суровина. Двете основни потенциални експортни дестинации – Европейския съюз и 

източното крайбрежие на Китай се намират на почти на еднакво разстояние от 

Туркменистан като и в двата случая става дума за над четири хиляди километра. 

Както всички бивши съветски републики, така и Туркменистан навлиза в периода на 

своята независимост с тръбопроводна инфраструктура, позволяваща износ на 

енергийни ресурси само на север към Русия. Това става посредством контролираната от 

Газпром газопроводната система Средна Азия-Център. 

Засега най-славните времена на туркменистанския газов износ са далеч назад в 

съветското минало. През 1991 – последната година преди разпадането на Съветския 

съюз, от Туркменистан към Русия по тръбопровода Средна Азия-Център  са преминали 

почти 75 млрд. куб. м газ. След обявяването на независимостта страната никога не е 

достигала този рекорд и вероятно няма да успее да го надмине преди края на второто 

десетилетие на XXI век. През 90-те години на миналия век туркменистанския газов 

износ намалява като обемът му  е изключително нестабилен, поради сложните 

отношения с руската компания Газпром. Спор  за цените е причина за разгорялата се от 

края на 1997 до 1999 г. газова война между  Туркменистан и Русия  като за 1998 г. 

туркменистанският износ на газ е почти нулев.



Газопроводната стратегия на Туркменистан през последните две десетилетия е 

ориентирана към диверсификация. Нейното изпълнение обаче е непоследователно и 

често е възпирано от текущи конюнктурни събития и процеси, както и от личните 

пристрастия на двамата президенти на страната. През 90-те години на ХХ век 

туркменските власти се стремят да извадят газовия износ на страната от опеката на 

Газпром и за целта търсят сътрудничество със Запада и най-вече със САЩ. По ред 

икономически, геополитически и военно-стратегически причини американската 

подкрепа се оказва недостатъчна, за да проправи пътя на туркменския газ на запад през 

Каспийско море до Европа и на югоизток към Пакистан. От края на 1999 г. 

Туркменистан отново се връща в орбитата на Газпром и в следващите десет години 

разчита почти изцяло на тръбопроводната си връзка с Русия. Годината на решаващата 

промяна за съдбата на туркменския газов износ е 2009. Тогава отношенията с Газпром 

са замразени като същевременно влиза в действие тръбопровода до Китай и е увеличен 

капацитетът на газопроводната мрежа за износ в Иран. За туркменския газов експорт 

второто десетилетие на XXI век ще бъде период на китайска доминация. 

Туркменският газ е един от поводите за премерване на силите между няколко големи 

играчи на международния политически терен – Русия, САЩ, а в последно време и 

Китай и Европейския  съюз. При това трябва да се отчита, че интересите на тези играчи 

се променят с времето. Така например  редица наблюдатели все още по инерция твърдят, 

че Русия се стреми да насочи целия или по-голяма част от туркменския газов износ към 

мрежата на Газпром. След 2009 г. тази теза е абсолютно невярна. Русия няма нужда от 

туркменския газ, защото си има достатъчно свой, а и вече е почти невъзможно да 

печели от препродажбата на суровината, защото Туркменистан никога няма да дава своя 

газ на Газпром по цени, които да са близо два пъти по-ниски от европейските. В тези 

условия задача номер едно за Москва е да не допусне конкуренция от страна на 

Туркменистан на главния пазар  на Газпром – Европа. Русия  преговаря  за проникване на 

китайския газов пазар и съответно би могла и на този терен да влезе в конкуренция с 

туркменския газ, но все пак това направление е второстепенно за Газпром. 

Следователно Москва гледа на газовата връзка Туркменистан-Китай като на по-малкото 

зло в сравнение с перспективата за построяване на Транскаспийския газопровод. За 

Русия най-изгодни са газопроводите от Туркменистан до Иран и особено до Пакистан и 

Индия, където по чисто географски причини руски газ не може да се продава. 



Тактиката на Китай спрямо туркменския газ е ясна – Пекин се стреми да привлича все 

по-голям дял от износа на централноазиатската република и съответно да предотврати 

насочването на този износ през Каспийско море към Европа. Планираният 

Трансафгански газопровод също до известна степен отговаря  на интересите на Китай, 

но ако спре на пакистанска територия без да достига до Индия. 

САЩ имат две основни цели спрямо енергийния сектор  на Туркменистан: първо, да 

извадят газовия  износ на страната от рамката на триъгълника Русия-Китай-Иран; и 

второ, да превърнат туркменския газ в противотежест, която да минимизира шансовете 

за газов износ на Иран в пакистанско-индийското и европейското направление. 

Най-праволинейна спрямо туркменския газ е стратегията на ЕС. Брюксел иска преди 

всичко прокарването на Транскаспийски газопровод, който ще позволи на европейците 

да купуват туркменски газ без посредници. По-малкото зло е суровината да стига от 

Централна Азия до Европа с посредничеството на Газпром, а най-неблагоприятния за 

ЕС сценарий е лъвският пай от туркменския газ да поеме към Китай, Пакистан и 

Индия. 

Обща слабост на американците и европейците е, че те нямат участие в добива на газ от 

най-големите находища на Туркменистан, които са в източната част на страната. Засега 

не са допуснати (както и руснаците) и до строежа на Транстуркменистанския 

газопровод (Изток-Запад). Именно този тръбопровод, който строго юридически 

погледнато е вътрешен, но всъщност ще бъде част от транзитна преносна система, е 

ключът към бъдещата преориентация на туркменския газов износ. Ако той не бъде 

завършен до 2015 г., газът от Довлетабад и Южен Йолотан ще остане за Иран, Русия и 

най-вече за Китай. И обратното – ако европейски компании бъдат допуснати като 

кредитори, подизпълнители, а защо не и като акционери в тръбопровода Изток-Запад и 

строежът му се ускори, то шансовете туркменския газ да се появи в ЕС се увеличават. 

През ноември 2011 г. туркменистанските власти за пръв път признаха за проблема, 

предричан от мнозина енергийни наблюдатели – страната няма необходимия  финансов 

и технологичен ресурс, за да построи сама газопровода Изток-Запад. Това означава, че 

вратата за включването на европейски и американски компании в строежа на 

Транстуркменистанския тръбопровод все още не е затворена. 

5.6. Азербайджанското находище Шах Дениз и Южният газов коридор на ЕС



Още през 1999 г. когато е открито голямото морско находище Шах Дениз става ясно, че 

Азербайджан скоро ще се появи на световната карта на газовите износители. Тази 

перспектива провокира планирането и изграждането на първия голям азербайджански 

експортен газопровод с маршрут Баку-Тбилиси-Ерзурум (Южнокавказки газопровод). 

Газовото находище Шах Дениз и Южнокавказкият газопровод са пример  за проекти 

сиамски близнаци в най-чист вид, тъй като въпреки цялата си сложност акционерната 

им структура съвпада на сто процента. Затова е по-правилно те да се разглеждат като 

едно цяло, а не като два отделни проекта.

През първото десетилетие на нашия век ЕС постепенно формира визия  за т. нар. Южен 

газов коридор, който включва няколко проекта, разчитащи на каспийски газ: 

тръбопроводите Набуко, Трансадриатически, ITGI (интерконектор Турция-Гърция-

Италия), Бял поток и системата тръбопровод-танкери AGRI (интерконектор 

Азербайджан-Грузия-Румъния). През есента на 2011 г. бе анонсиран и проектът на ВР 

за Югоизточноевропейски газопровод. Южният газов коридор е система от частни 

тръбопроводи, подкрепяна от ЕС с цел да се намали силната зависимост на Съюза от 

вноса на руски природен газ. В хода на реализацията на тази идея се стига до сложно 

преплитане на интереси на държави от и извън ЕС и на могъщи международни 

компании от енергийния бранш. Южният газов коридор е икономически, но и 

геополитически проект. Затова се налага ЕС да действа като единен геополитически 

играч на енергийния терен в Каспийския регион. 

Към края на 2011 г. вече е ясно, че Южният газов коридор ще бъде реализиран, но в 

мащаб, по-малък от този, на който разчиташе Брюксел. Ключов фактор при определяне 

на маршрутите за износ на каспийския газ се оказаха не европейските страни 

потребителки, а държавите на чиято територия се реализира добива и международните 

компании, ангажирани с него. Най-напред от играта отпаднаха Набуко и ITGI.

Причините за провала на Набуко - най-амбициозния проект от Южния газов коридор 

трябва да се търсят и в относителната слабост на ЕС на международния терен в 

сравнение с другите влиятелни играчи. Евросъюза няма достатъчно тежест, за да 

пренебрегне американското ембарго срещу  Иран или пък да убеди Русия да не пречи на 

Транскаспийския газопровод. Така поне засега Южният газов коридор  губи най-

големите си потенциални доставчици – Иран и Туркменистан. Същевременно 

изострените отношения между Турция и Сирия и сложната обстановка със сигурността 



в Ирак хвърлят сянка върху близкоизточната перспектива на тръбопроводните газови 

доставки за Европа. 

Прозорецът на възможности за Набуко и съответно за по-мащабния вариант на Южния 

газов коридор бе отворен най-широко през 2009 г. Тогава избухна руско-украинската 

газова война, която накара ЕС да търси по-настойчиво диверсификация на доставките, а 

същевременно Туркменистан влезе в остър  конфликт с Газпром и се оглеждаше за 

алтернативни маршрути за своя  газов износ. След началото на 2010 г. обаче ситуацията 

се промени – в Киев на власт дойде проруски президент и ЕС донякъде се поуспокои за 

съдбата на транзита на руския газ през Украйна, а Туркменистан намери търсената 

експортна алтернатива в Китай. 

Шансовете на Набуко бяха намалени и от поведението на Турция, която играе своя 

собствена газова игра и не е съгласна да бъде само транзитна територия за пренос на 

суровината. Поради това преговорите с Азербайджан, а и с консорциума „Набуко” се 

забавиха изключително много и това разколеба още повече потенциалните инвеститори 

във флагмана на Южния газов коридор. Анкара имаше (и вероятно все още има) 

амбицията да бъде разпределителна станция, откъдето да се захранват газопроводите 

към Европа. Тук става дума за принципно различие между  Брюксел и Анкара относно 

ролята на газопроводите. ЕС настоява те да бъдат наднационални технически 

съоръжения, които да се използват от всяка компания, готова да си плати съответната 

такса за пренос. Турция обаче разглежда тръбопроводите като важен геополитически 

коз за страната, през чиято територия те преминават. Освен това Анкара настойчиво 

опитваше да вкара в Набуко ирански и руски газ, което естествено е неприемливо за 

ЕС. Турция би искала да застане в центъра на оформилия се газов триъгълник ЕС-

Русия-Каспийско море и по възможност да го превърне в четириъгълник чрез 

включването на Иран. Тези намерения на Анкара обаче срещат категоричното 

несъгласие на САЩ, които предпочитат да инвестират политически капитал в газовата 

ос Каспийско море-Грузия-Турция-Европа. 

В крайна сметка Южният газов коридор  ще бъде изграден не като система от един-два 

големи магистрални газопровода, а по-скоро като мрежа от по-малки преносни 

съоръжения, които ще се строят на етапи. В дългосрочна перспектива се запазва 

възможността за прокарването на Транскаспийски газопровод, който ще вкара в Южния 

коридор мощен поток туркменски газ. 



Изводи от анализа на тръбопроводната геометрия

Битката за направленията на каспийския нефтен и газов износ започва почти веднага 

след появата на евразийската карта на трите нови държави – Азербайджан, Казахстан и 

Туркменистан. Заради наследената от съветско време преносна инфраструктура Русия 

има значителна преднина в тази надпревара, особено ще се отнася до страните от 

източния бряг на Каспийско море. Естественият стремеж за диверсификация на 

експортните маршрути обаче работи против трайното съхраняване на руския монопол в 

това отношение. Освен това самата Русия е сред водещите световни производители и 

износители на нефт и природен газ. Пазарите за руските и за каспийските 

енергоресурси се припокриват почти напълно. В такъв смисъл е логично Азербайджан, 

Казахстан и Туркменистан да се стремят да намалят своята зависимост от основния си 

конкурент в сферата на енергийния износ. 

През първите 15 години след разпадането на Съветския съюз основен геополитически 

двигател в търсенето на нови маршрути за каспийските енергоресурси, заобикалящи 

Русия, са САЩ и другите западни държави, както и могъщите мултинационални 

компании, ангажирани в каспийския газов и нефтен добив. По отношение на 

Азербайджан Западът постига пълен успех и днес към Русия  върви незначително 

количество от нефта и газа на тази кавказка република. 

В Казахстан и Туркменистан обаче САЩ и ЕС не успяват да доведат до успешен край 

лансираните от Запада проекти за нови тръбопроводи. Това се дължи както на факта, че 

тези две страни са разположени доста по-навътре в Евразийския материк, така и на 

американското ембарго срещу Иран, което решава някои регионални геополитически 

задачи на Вашингтон, но е автогол от гледна точка на нарушаването на руския монопол 

върху  енергийния износ на страните от Централна Азия. По отношение на 

казахстанския и туркменистанския енергиен експорт истинската пълнокръвна 

алтернатива на руските маршрути се появява едва през втората половина от първото 

десетилетие на нашия век в лицето на Китай. Тогава заработват нефтопровода 

Казахстан-Китай и газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. 

Макар  че не са много отдалечени, източният и западният каспийски брегове остават 

сравнително откъснати един от друг по отношение на енергопреносната 

инфраструктура. САЩ и ЕС не успяват да прокарат своя интерес за построяване по 

дъното на Каспийско море на тръбопроводи с направление изток-запад, нито пък Китай 



има някакъв шанс да се възползва от подобни съоръжения в обратната посока – от 

Азербайджан към Централна Азия. Основна причина за този неуспех на Запада е 

нерешения въпрос за юридическия статут на Каспийско море, регионалното военно 

превъзходство на Русия и Иран, както и лошите двустранни отношения между 

Туркменистан и Азербайджан. Така, макар че Каспийският регион винаги трябва да 

бъде разглеждан в неговата цялост, към началото на второто десетилетие на века в 

Централна Евразия се оформят две отделни зони на енергийната геополитика – западна 

(Азербайджан и прилежащите му експортни маршрути към Средиземно и Черно море) 

и източна (Казахстан и Туркменистан и прилежащото им китайско експортно 

направление). Засега единственото солидно свързващо звено между тези две зони е 

тръбопроводът Тенгиз-Новоросийск (КТК), който довежда казахстанския нефт до 

Черно море. 

Нефтено-газовата връзка ни дава основание да говорим за обособяването самостоятелна 

Черноморско-Каспийска геоенергийна зона. Тя обединява територии, принадлежащи 

към няколко от досега съществуващите големи геополитически единици - Европейския 

съюз, постсъветското пространство, Кавказ и Балканите. Въпреки това, което виждаме 

на географската карта, нефтените маршрути превръщат Казахстан и Азербайджан в 

черноморски играчи, а Европейския съюз, Украйна, Грузия и Турция – в каспийски. 

Един от главните изводи от проследяването на историята на различните тръбопроводни 

проекти в Каспийския регион е, че се реализират тези от тях, които са базирани на 

солиден икономически фундамент, а геополитическите стимули са само допълващ 

елемент за успеха. Американските изследователи Чоу и Хендрикс конкретизират тази 

теза като изброяват четири основни „съставки на успеха” при осъществяването на 

проекти за пренос на нефт и газ. Подредени по важност, те изглеждат така: 

- наличие на големи количества нефт или газ, които да захранват съответния 

тръбопровод

- търговски лидер, който е в състояние да тласка проекта напред и е твърдо решен 

да го прави

- икономическа състоятелност на съответния тръбопровод и предимство пред 

конкурентните проекти

- политическа подкрепа.



Тази „рецепта за успех” обяснява защо бяха построени най-големите експортни 

тръбопроводи на Азербайджан (Баку-Тбилиси-Джейхан) и на Казахстан (Тенгиз-

Новоросийск). Те водят началото си от много богати нефтени находища, а след периоди 

на колебания се сдобиха и с ясни икономически лидери в лицето на ВР и Шеврон. И в 

същото време проличава обречеността на газопровода „Набуко”, за чието захранване 

няма достатъчно газ, липсва ясен търговски лидер, а освен това конкуренцията от 

страна на други проекти от Южния газов коридор на ЕС е много силна. 

Реализацията на всички потенциални проекти за износ на каспийски нефт и природен 

газ трябва да доведе до изграждането на система, сполучливо описана от Роберт 

Барилски като “енергиен хъб с множество тръби, разположени като спици на колело”. 

Равномерното разпределение на спиците, ще придаде стабилност на каспийското 

енергийно колело и ще му позволи да се придвижва успешно към световните пазари. 

Заключение. Европейският вектор на каспийската енергийна политика.

Първоначално разглеждани като част от „задния двор” на Русия, днес Азербайджан, 

Казахстан и Туркменистан успяха да се еманципират от бившата метрополия и да водят 

самостоятелна международна политика. В основата на тази трансформация са 

енергийните ресурси.

Азербайджан, Казахстан и Туркменистан бързо разбраха, че могат да пласират изгодно 

своя нефт и газ на световните пазари само ако имат разнообразни експортни маршрути. 

Повече или по-малко успешно трите каспийски републики постигнаха тази цел. Това се 

удаде по-бързо и по-успешно на Азербайджан и Казахстан, отколкото на Туркменистан. 

Друг важен извод е, че тръбопроводите не могат да бъдат средство за разрешаване на 

междудържавни или вътрешни политически конфликти в Каспийския регион. Точно 

обратното – наличието на добри двустранни отношения между държавите, през чиято 

територия ще мине съответния  трансграничен тръбопровод, е задължително 

предварително условие за започването на неговия строеж. 

Всички тръбопроводите от каспийските републики към световните пазари са изградени 

при наличието на съответната благоприятна геополитическа среда за тях. Има го обаче 

и обратното въздействие – като константен елемент вече построената преносна 

инфраструктура от своя страна започва да оказва влияние върху  регионалната 

геополитическа динамика. Така нефтопроводът Баку-Тбилиси-Джейхан и газопроводът 

Баку-Тбилиси-Ерзурум спомагат за формирането и поддържането на геополитическата 



ос Азербайджан-Грузия-Турция, която има проамериканска и проевропейска 

ориентация, изключвайки Русия, Армения и Иран от достъп до транзита на основните 

обеми азербайджански нефт и газ. В Централна Азия тръбопроводите от Казахстан и от 

Туркменистан до Китай стават постоянен проводник за засилване на влиянието на 

Пекин в този регион и са гарант, че китайците не могат да бъдат изключени от 

централноазиатската геополитическа игра и че никога няма да пожелаят сами да се 

дистанцират от нея. 

За Азербайджан, Казахстан и Туркменистан диверсифицираните маршрути за износ на 

нефт и газ означават и преориентацията към мултивекторна външна политика.

ЕС вече се нагажира активно с изграждането на политическата инфраструктура, 

небходима, за да се отвори Южния газов коридор, включително и неговото 

продължение в Туркменистан. Брюксел обаче ще се сблъска с много препятствия, 

свързани със специфичния политически и бизнес климат в Азербайджан, Казахстан и 

Туркменистан. Става дума за три страни с висока степен на корупционен риск, където 

мултинационалните компании и някои държавни играчи се ориентират доста по-добре 

от брюкселските чиновници. 

Перспективата за увеличаване на доставките на енергоресурси от Азербайджан, 

Казахстан и Туркменистан за ЕС тласка Брюксел към включването на Каспийски регион 

в сферата на най-непосредствен интерес от страна на Европейския съюз. Инициативата 

за изграждане на нови енергийни коридори от Каспийско море към Европа вече 

преминава от ръцете на САЩ в тези на самия ЕС. Поради това в отношенията си с 

Брюксел Казахстан и Туркменистан могат да получат статут, близък до този, който сега 

имат Азербайджан и другите държави, попадащи в обсега на инициативата на ЕС 

„Източно партньорство”. В крайна сметка, макар че определено не е най-важното, 

каспийското направление на европейската енергийна сигурност търпи най-динамично 

развитие в последните няколко години и ангажира все повече вниманието на Брюксел и 

на страните членки на ЕС. 

Приноси

1. Първо цялостно изследване на всички възможни алтернативи за износа на 

каспийските енергийни ресурси.



2. Въвежда се термина „геополитическа сложност на нефтено-газовите находища” 

и се дефинират пет критерия, по които се определя тази сложност     

3. Тръбопроводите се разглеждат в неразривна връзка с добивните проекти, които 

(ще) ги захранват – формулира се понятието „проекти сиамски близнаци/

тризнаци”.

4. Обоснова се тезата, че флагманът на Южния газов коридор на ЕС – проектът 

„Набуко” няма да бъде реализиран, тъй като непреодолими международно 

правни и геополитически пречки осуетяват Транскаспийския газопровод и по 

този начин отрязват туркменистанския газ от пряк достъп до Европа

5. Чрез разкриване на взаимното преплитане между  каспийската и черноморската 

тръбопроводна геометрия се обосновава тезата за обособяването на Каспийско-

Черноморска геоенергийна зона. 
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