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Историята на украинско-руските отношения е вековна и 
потиворечива. Главното й съдържание бе и остава стремежът 
на Московия и на наследниците й (Руската империя, СССР и 
Руската федерация) да не изпуснат Украйна от орбитата на 
властта си и да не позволят на украинския народ да създаде 
свободна държава, която да стане пълноправен член на 
европейското семейство. 

От 1991 г., когато след разпада на СССР Украйна получи 
независимост, руският политически елит тълкува това събитие като 
досадно историческо „недоразумение”, което час по-скоро трябва да 
бъде поправено. Путин нарече разпада на СССР „най-голямата 
геополитическа катастрофа на 20-и век”. Събитията през 2014 и 
2015 г. показаха, че подобна гледна точка среща подкрепа сред 
широки слоеве на руското общество. През януари 2016 г. 64 % от 



руските граждани одобряват агресията срещу Украйна. 
Проблемът далеч не е само сред елитите. 

 

Русия отново затъна в сталинското тресавище 

След 16 години начело на Руската федерация (РФ) Путин и 
съмишлениците му убедиха значителна част от обществото, че 
Русия е окръжена от врагове, които кроят планове да я завладеят и 
да разграбят природните й ресурси. Водеща роля в „световния 
заговор” играят „агресивните кръгове” на Запад начело със САЩ.  

През август 1991 г., след като Върховната Рада на Украйна приема 
Акта за обявяване на украинската независимост, пресаташето на 
руския президент Павел Вошчанов съобщава официалната позиция 
на Борис Елцин спрямо бившите съюзни републики: „РСФСР си 
запазва правото да постави въпроса за преразглеждане на 
границите”. 

Докато решава сложни вътрешнополитически и икономически 
проблеми през 90-те години, Кремъл е принуден да поддържа 
илюзията за добросъседски отношения с Украйна. В Будапещенския 
меморандум от 5 декември 1994 г. РФ заедно със САЩ и 
Великобритания се задължава „да уважава независимостта и 
суверенитета и съществуващите граници на Украйна”; „да 
се въздържа от заплаха със сила или от прилагането й 
срещу териториалната цялост или политическата 



независимост на Украйна”; „да се въздържа от икономически 
натиск, предвиден да подчини реализацията на украинските 
права на собствените си интереси...”.  

През 1997 г. е подписан Договор за дружба, сътрудничество и 
партньорство между Украйна и РФ, с който двете страни си 
гарантират уважение към териториалната цялост, суверенитета и 
нерушимостта на границите, мирно решаване на спорните въпроси, 
избягване употребата на сила, спазване на човешките права и т. н. 

Повратен момент за Путин става Оранжевата революция от 2004 
г., която руският президент приема като лично поражение. В онзи 
момент започва разработването на сценария, приложен десет 
години по-късно. На 26 ноември 2004 г. е разиграна картата на 
„източноукраинския сепаратизъм”, след като областният съвет в 
Луганск гласува за създаване на Юго-източна република. Два дни 
по-късно депутати от 17 украински източни и южни регионa с 
участието на московския кмет Юрий Лужков обсъждат как да бъде 
учредена Юго-източна федерална държава със столица Харков. 

През април 2008 г. в Букурещ на среща на високо равнище на НАТО 
Путин заявява пред президента на САЩ Джордж Буш: „Украйна 
изобщо не е държава. Част от територията й принадлежи на 
Източна Европа, а другата, при това по-голямата, е подарена от 
нас... ако Украйна влезе в НАТО, ще влезе без Крим и източната си 
част и просто ще се разпадне”. 

За да осъществят замислите си, кремълските политически 
технолози създават система за принуждаване на страните от ОНД 
(Общността на независимите държави) към „единство”. Системата 
включва серия от мерки за политически, дипломатически, 
икономически и предимно енергиен, информационно-пропаганден, а 
при необходимост – и военен натиск, при който се използва богат 
арсенал от диверсионно-подривни дейности, разработени и 
прилагани от времената на сталинския СССР. 

Водещо място в посочената система за натиск е отредено на 
парадигмата за „хибридната война”, теоретично разработена и 
практически проверена през изтеклото десетилетие. Възгледите на 
руските стратези са разгледани в доклада на началника на 
Генералния щаб на руските Въоръжени сили армейски генерал 
Валерий Герасимов през 2013 г. пред Академията на науките на РФ. 



 

22-годишен руски танкист от Бурятия (Сибир), хвърлен на 
бойното поле направо от учебния полигон в Ростовска 
област. Изваден от горящия танк и спасен от украински 
санитари и лекари. Подписал професионален договор, 
защото бил излъган, че украинците ще нахлуят в Сибир и ще 
му отнемат правото да изповядва будистката си религия. 



Подривната дейност е смятана за важно направление от 
руската политика спрямо Украйна. През 2006 г. ФСБ 
(наследникът на КГБ) създава „18-и център” - подразделение за 
намеса в социалните мрежи. Руските разузнавателни служби 
активизират създаването на агентурни мрежи в Украйна. 
Задействани са многобройни структури за руско влияние върху 
целия спектър: от дяснорадикални и клерикални до откровено 
комунистически течения.   

След 2004 г. руските тайни служби формират в югоизточните 
райони и в Крим разгърната мрежа от антиукраински организации, 
контролирани или даже оглавявани от руски агенти: ядки на 
Партията на регионите на Янукович и на комунистическата 
партия; партия „Родина”; „Руско единство”; православни 
сдружения; сепаратисти от типа на „Донецката република”; 
криминални паравоенни формиромания (като казашки 
формации и бойни клубове в Крим); организация „Оплот” 
(„Опора”); охранителни структури и наемни убийци от типа на 
„титушки”. Повечето от тези звена не срещат обществена 

подкрепа, но активно взаимодействат с правосъдните и 
охранителните държавни структури при режима на Янукович. 

През 2008 г. Кремъл започва пропагандна подготовка за 
агресията срещу Украйна. В печата, телевизията и интернет са 
разгърнати информационни антиукраински кампании и 
операции. В масови тиражи излизат книги за неминуемата 
руско-украинска война. В идеологическата основа на 
Путиновата пропаганда е заложена идеята за „руския свят”, 
формулирана през 70-те години на миналия век и подета през 
2010 г. от руския патриарх Кирил (офицера от КГБ Василий 
Гундяев). 

Руската пропаганда облъчва три целеви аудитории: западната, 
украинската и руската. Главна задача на западното направление е 
да бъде доказано, че украинската нация и украинската държава са 
обречени „изкуствени” формирования. На наивните украинци 

фокусниците от КГБ разказват басни за вечното триединство на 
руси, украинци и белоруси, разделени от вражеска намеса, за 
предимствата на новата империя под гениалното водачество на Вл. 
Вл. Путин и за некадърността, невежеството и корупцията на 
украинските национални елити. 

Руската културна политика спрямо Украйна е напълно интегрирана 
в общата стратегия за ерозиране на украинската държава. Освен 
средствата за масова информация широко са използвани 



възможностите на развлекателната индустрия, киното и шоу-
бизнеса, неполитически програми на радиото и телевизията, както и 
огромната мощ на интернет. Руската културна експанзия се 
осъществява целенасочено и упорито до последния момент преди 
въоръженото нахлуване, без да срещне дори минимален отпор от 
неефективната културна и образователна политика на украинската 
държава. 

 

Негово кагебейшество патриарх Кирил (генерал-майор 
В. Гундяев) на водосвет с пингвини в Антарктида 

Аналогични са и целите, преследвани от руската енергийна 
политика. През 2009 г. след втората «газова война» Русия създава 
мощен инструмент за енергиен натиск върху Украйна и за 
финансово обезкръвяване на икономиката й. РФ използва 
политически мотивираните и икономически необосновани проекти 
«Северен» и «Южен» поток, превърнати в истински канали за износ 
на корупция в Европейския съюз. 

Руският капитал постоянно служи като политическо и икономическо 
оръжие на Кремъл. Преди 2013 г. руски капитали напълно или 
частично контролират украинските съобщения и телекомуникаци, 
топлинно-енергийния отрасъл и част от банките. Тези процеси, 
заплашващи националната сигурност, стават още по-интензивни 
след идването на власт на В. Янукович.  



През целия период след обявяване на украинската независимост 
(от 1991 г.) Русия без прекъсване използва арсенала си от подривни 
средства, за да подбужда и да разпалва антиукраински, 
антизападни и проруски настроения сред населението в Автономна 
република Крим и Севастопол. Като игнорират волеизявлението на 
кримските граждани на Общоукраинския референдум от 1 декември 
1991 г., властите в Крим правят опити да отделят полуострова от 
Украйна през 1992, 1994 и 1995 г. Сценарият не среща подкрепа 
сред населението. Провокираните от Русия сепаратистки прояви са 
пресечени със съвместните усилия на държавните институции и на 
службите за сигурност и отбрана.  
След като не среща сериозна подкрепа за сепаратистките си 
попълзновения, Кремъл залага на криминалния контингент. Борбата 
срещу дребната и организираната престъпност, започнала през 
1995 г., остава незавършена. Представители на престъпни кланове 
успяват да проникнат в държавни структури и даже се окопават в 
МВР и в правосъдието. Изградените от криминални елементи 
структури на Партията на регионите и на Комунистическата партия 
на Украйна (КПУ) се превръщат в дистрибутор на руското 
политическо влияние и изиграват ключова роля по време на руската 
агресия и окупацията на полуострова.  
 

 
Донбаски сепаратист с играчка 
на дете, загинало в пътническия  
„Боинг-777” през юли 2014 г. 
 
Друг важен фактор в антиукраинската руска политика и мощен  
инструмент при незаконната окупация на полуострова става 
Черноморският флот на РФ (ЧФРФ). Съгласно редица 
споразумения, подписани между Украйна и РФ от 1994 до 1997 г., 
Украйна дава на Русия под 20-годишна аренда редица обекти в 
Крим, Севастопол и гр. Геническ (Херсонска област), които 
осигуряват базирането на руския военен флот. Споразуменията 
предвиждат руската страна да дислоцира в Крим до 25 000 
военнослужещи, без да разполага ядрено оръжие. 



Русия системно нарушава споразуменията, като не допуска 
представители на украинските власти да извършат инвентаризация 
на предадените в аренда обекти и терени. Арендуваните обекти са 
използвани като бази за разгръщане на диверсионно-
разузнавателна, подривна и прапагандна антиукраинска дейност.  
Още през 2008 г. започва осъществяването на цялостен комплекс 
за подготовка на въоръжена агресия срещу украинската държава. 
Подразделения от руското воено разузнаване (ГРУ) извършват 
рекогносцировка на бъдещия театър на военните действия в Крим и 
в Източна Украйна. След 2010 г. на територията на Източна и 
Южна Украйна се активизира т. нар. реконструкторско 
движение, което се използва от ГРУ и ФСБ за проучване и 
подготовка на част от украинската територия за водене на 
бойни действия.  

Тренировка за военната агресия срещу Украйна е осъществена в 
хода на съвместното стратегическо учение (ССН) «Запад-2013» (19-
28 септември 2013), в което участват Руските въоръжени сили и 
белоруски военни части. Замисълът на учението заслужава 
специално внимание: «В резултат на политическа криза, 
възникнала в съседна държава, рязко нараства дейността на 
опозиционните движения. Като използва подкрепата на 
друга държава, опозицията прави опит да предприеме 
решителни действия. В районите с компактно население от 
етническото малцинство се формират въоръжени групи, 
които се противопоставят на властта въз основа на 
национални и религиозни противоречия. 

 

Прочутото съобщение на Стрелков-Гиркин от 17.50 ч. на 17 юли 
2014 г. за свалянето на малайзийския „Боинг-777”. Погрешно 

информиран, сепаратисткият командир бърза да съобщи, че е 
бил унищожен украински самолет и нарича престъплението 
„птичкопад”. 



С цел да дискредитират законната власт пред световната 
общественост опозиционните сили прибягват към 
провокации. Западът оказва всестранна подкрепа на 
опозицията, която призовава към международна намеса във 
вътрешнополитическия конфликт. 

Правителствените сили се опитват да въведат ред и 
законност в страната. Изострянето на обстановката 
заплашва да предизвика вълна от недоволство и в Руската 
федерация. Съгласно договорите между РФ и съседната 
държава, на нейна територия се прехвърля руският 
компонент от Регионалната (Съвместна) групировка войски 
(сили). През следващия етап тази групировка извършва 
военни операции за неутрализиране на незаконните 
въоръжени формирования и за недопускане проникването на 
други въоръжени групи”.  

Под натиска на Русия и на Запада украинските власти години наред 
разглеждат военното строителство като второстепенен въпрос. 
Реформите в армията протичат предимно под формата на 
съкращения на личен състав и на бойна техника. Не са 
осъществени превъоръжаване и модернизация. 

Неколкократно е намален потенциалът на системата за ПВО. 
Тежки поражения са нанесени върху отбранителната 
промишленост. Бойната подготовка на войските е сведена до 
минимум. Органите за управление губят ефективност, а личният 
състав – полевата, въздушната и морската си натренираност. В 
обществото агресивно се насаждат пацифистки настроения, че 
Въоръжените сили и другите военизирани формирования са 
ненужен остатък от миналото, който никога няма да бъде използван 
за защита на държавата. 

След като Янукович, Партията на регионите и оглавявания от тях 
криминално-олигархичен капитал взима властта, за Кремъл са 
създадени още по-благоприятни условия да усилва влиянието си 
върху процесите в Украйна. През април 2010 г. В. Янукович и Дм. 
Медведев подписват Харковското споразумение, с което срокът 
за пребиваване на Черноморския флот на украинска територия 
е удължен до 2042 г. Както посочва самият Медведев, 
споразумението предвижда и икономически мерки, които са 
отложени за неопределено бъдеще. Подписването на 
споразумениета се превръща в стратов сигнал за операцията за 
установяване на пълен контрол над украинската държава. 



Политиката на Янукович за сближаване с ЕС е използвана като 
параван за флирт с проевропейските настроения на значително 
мнозинство от украинската общественост и като средство за 
манипулиране на проевропейските политически сили. Отношенията 
със страните от ЕС и САЩ се израждат в циничен пазарлък. 

Официалното съглашение с Путин РФ да предостави на Украйна 
кредит от 15 млрд. долара и редица икономически 
преференции срещу отказ от подписването на Споразумение за 

асоцииране към ЕС се превръща в апотеоз на националното 
предателство. 

Въпреки че властта в държавата е превзета от донецкия 
криминално-олигархичен клан, руските секретни служби ускоряват  
формирането на „регионална идентичност” в Донецка и Луганска 
област. Тази мисия се осъществява от корумпираните донецки и 
лугански „елити” под флаговете на Партията на регионите, на КПУ и 
на други проруски сили.  

След победата на Янукович на президентските избори през 2010 г. 
започва неудържимо проникване на руската агентура в 
ръководните звена на украинските служби за сигурност. 
Показателно е почти едновременното назначаване в ключови 
сектори на националната сигурност и отбрана на лица, пряко 
свързани с руските тайни служби. Например Д. Саламатин и после 

П. Лебедев са назначени за министри на отбраната; Е. Якименко – 
за председател на Съвета за сигурност на Украйна. Днес тези лица 
заедно с други бивши висши чиновници се укриват на територия, 
контролирана от РФ. 

Руската агентура започва целенасочена и активна дейност за 
ерозиране на украинската национална сигурност. Разходите за 
отбрана са сведени до критично ниското равнище от 1 % от БВП, 
като значителна част от мизерните по обем средства са окрадени от 
окръжението на Янукович и от подкрепящи го бизнес кръгове. 
Разпродадени и претопени са най-модерни образци оръжие и бойна 
техника. 

Зад паравана на реформи всъщност е дезорганизирана работата 
на Министерството на отбраната, а системата за управление на 
Въоръжените сили е доведена до негодност. През 2010 г. е 
ликвидирано Обединеното оперативно командване, а след 
година – и Командването на поддържащите сили (логистиката), 
което значително затруднява използването на Въоръжените сили. 
Завършва разрушителното по същността си «реформиране» на 



ройонните и градските военни окръжия. През 2010 г. е прекратена и 
подготовката на мобилизационния резерв.  

В епохата на Янукович напълно е разсипана украинската система 
за ПВО, а най-модерните зенитно-ракетни комплекси и 
разузнавателни средства са передислоцирани в Крим. В пълно 
противоречие с принципа на екстериториалността 
подразделенията на Въръжените сили и другите формирования от 
сектора на сигурността и отбраната са попълвани с местни жители.  

През ноември 2013 г. демонстративните предателски действия на 
Янукович предизвикаха масови протести в Киев и в други украински 
градове. Отначало Кремъл гледаше на протестите като на 
възможност да снижи още повече отбранителния потенциал на 
украинската държава, а не като на заплаха за марионетния 
проруски режим. 

Поддържан от Кремъл и от секретните служби на РФ, Виктор 
Янукович нееднократно се опита да удави в кръв масовите 
протести. Въоръжените провокации на властта доведоха до 
ескалация на насилието, до гибелта на десетки активисти от 
Евромайдана и на служители от силите за сигурност. Но през 
втората половина от февруари 2014 г. режимът на Янукович загуби 
възможността да контролира ситуацията. 

След провала на опитите да бъде унищожено протестното 
движение, с цел да бъдат прекратени кръвопролитията, на 21 
февруари Върховната Рада на Украйна с мнозинство от 386 гласа 
гласува Закон за възстановяване действието на конституционните 
норми от 2004 г. (№ 4163).   

Вместо да подпише новия закон, Янукович избяга от Киев, като 

предварително бе изнесъл най-ценните предмети от 
президентската резиденция в Межигорие. Заедно с него напуснаха 
постовете си висшите ръководители на МО, МВР, финансите, 
данъчните и службите за сигурност, Генералната  прокуратура и др. 
Председателят на Върховната Рада В. Рыбак и първият му 
заместник подадоха оставка. Украинската държава изпадна в 
правен вакуум. Безспорно, подобни действия са били съгласувани с 
Кремъл, чиято цел бе да парализира държавните институции и да 
осуети организираната съпротива срещу руската агресия. 

В момента, когато стратегическата чекистко-военна операция 
на РФ срещу Украйна премина в активна фаза, 
военнополитическото държавно ръководство, висшето военно 



командване, ръководствата на МВР и на службите за сигурност 
фактически абдикираха. 

 

Депутатите от Партията на регионите на Янукович 
поставиха рекорд по участие в масови сбивания във 
Върховната Рада 

В резултат на предателските действия на режима на Янукович 
отбранителните способности на украинската държава се оказаха на 
изключително ниско равнище. Личният състав на секторите за 
сигурност и отбрана бе деморализиран и не бе в състояние да 
окаже съпротива срещу въоръжената агресия. 

През периода ноември 2013-февруари 2014 г. проруските сили в 
Крим организираха незаконни въоръжени формирования (отряди за 
„самоотбрана”) и създадоха политическата и организационната 
инфраструктура за окупация на полуострова. Русия се готви за 
анексията на Крим, като развръща в Южния военен окръг 
въоръжена групировка за гарантиране на сигурността на 
Зимните олимпийските игри през 2014 г. Мощта на групировката  
неколкократно надхвърля необходимата степен от сигурност за 
спортни състезания. 



РФ значително активизира и разузнавателната си дейност срещу 
Украйна. През втората половина на 2013 г. броят на полетите на 
разузнавателни самолети около границите на Украйна нараства 
неколкократно. Активизирани са агентурната дейност на 
украинска територия и радиоелектронното разузнаване.  

По предварително подготвен план от 20 февруари 2014 г. в 
Севастопол и Симферопол са огранизирани митинги под 
сепаратистки лозунги, където най-висока активност проявяват 

граждани на РФ. Заедно с агенти на ФСБ, ГРУ, СВР (Службата за 
външно разузнаване, бившето Първо главно управление на КГБ) и 
бойните им подразделения специално са докарвани в Крим руски 
спортисти, охранители и запасни офицери, които изпълняват ролите 
на „възмутени кримски граждани”, призоваващи Путин да въведе 
войски и да „освободи” полуострова от украинските „фашистки 
нашественици”. 

През нощта на 27 февруари 2014 г. руски диверсионни 
подразделения превземат сградите на правителството и 
парламента на Автономна република Крим. На следващия ден под 
дулата на автоматите на „зелените човечета” Върховната Рада в 
Крим свика референдум за статута на полуострова и назначава С. 
Аксьонов за министър-председател. За мащабите на 
фалшификацията говори фактът, че при численост на 
населението на Севастопол (към 1 ноември 2013 г.) от 383 499 
жители, в референдума за присъединяване към РФ гласуват...   
474 137 души, тоест 123 % от населението. Дори при Сталин 
подкрепата за съветската власт не е надхвърляла 99 %. 

Руските специални сили установяват пълен контрол над критичната 
инфраструктура на полуострова, над летищата, мостовете и 
проходите, като блокират и завземат украинските военни 
формирования. Сред първите завладяни обекти са украинските 
средства за свръзка и телевизионните комуникации. В началото на 
март окупаторите напълно изключват предаванията на 
украински телевизии на полуострова. 

Веднага след бягството на Янукович кримските служители на МВР и 
Службата за безопасност на Украйна (СБУ) саботират заповедите, 
идващи от Киев. От общо 20 000 военнослужещи от армията, 
Вътрешни войски и МВР, разузнавателни органи и служители от 
службите за сигурност в Крим, само 6 000 заминават от окупирания 
полуостров за континенталната украинска територия. 
Същевременно, въпреки численото превъзходство на агресора и 
неистовия психически тормоз, отделни подразделения на 



Украинските въоръжени сили запазват целостта си, охраняват 
територията на военните обекти и ги напускат след съответна 
заповед на 24 март 2014 г. 

 
Леонид Кравчук, един из тримата лидери, 

подписали Беловежкото споразумение за ликвидиране на 

СССР:  „Ако днес Украйна бъде поставена на колене, утре е 
ваш ред” 

Русия бързо увеличава военната си групировка в Крим, като към 
първата десетдевка на март фактически приключва окупацията на 
полуострова. 
В документалния филм «Крим. Пътят към родината» през март 2015 
г. Вл. Путин заяви, че е имал готовност да използва ядрено 
оръжие при намеса от страна на Запада в събитията в Крим. Той се 
похвали, че лично е ръководил  военната операция за блокиране 
и превземане на украинските военни формирования. Във филма бе 
съобщено, че по същото време срещу американския ескадрен 
миноносец «Доналд Кук», плаващ в Черно море, е бил насочен 
радарът на спешно прехвърления в Крим брегови ракетен 
комплекс «Бастион». 
На 18 март 2014 г. Вл. Путин и самоназначилите се за кримски 
управници руски слуги подписаха Договор за присъединяване на 
Автономна република Крим към РФ. Путин произнесе реч, в която 
заяви, че русите и украинците са един народ и че «в Украйна са 
живели и ще живеят милиони руснаци и рускоезични граждани, 
чиито интереси Русия винаги ще защитава…». 

http://gdb.rferl.org/3672DC2C-6168-4308-A2B6-524B376E9344_cx4_cy4_cw95_mw1024_s_n_r1.jpg


 
Развръщане на руските войски на границата с Украйна през 
пролетта на 2014 г. 
 
На 23 февруари 2014 г. в Москва бе свикан митинг, на който 
заместник-председателят на Държавната дума ултранационалистът 
Владимир Жириновски призова Украйна да бъде разделена на три 
части и да бъдат изпратени руски «доброволци», които да 
провъзгласят новата държава Малоросия със столица Харков. В 
руските медии бе раздухана масова истерия със съобщения, че «в 
Киев е извършен фашистки преврат» от «незаконната киевска 
хунта» и че е «крайно наложително рускоезичното население в 
Украйна да бъде спасено от обезумелите фашисти-
бандеровци». С променлива интензивност тази пропагандна 
кампания продължава и днес. 
На 28 февруари 2014 г. руските въоръжени сили започват 
«внезапна проверка на бойната готовност» на войските от  Южния 
военен окръг и на Черноморския флот, като включват и 
подразделения от Западния военен окръг. Задействани са близо 
150 000 военнослужещи, 90 самолета, 120 вертолета и 880 танка. 
От 1 март започва развръщане на руски ударни части в Ростовска, 

Воронежка, Курска, Белгородска и Брянска област. На Полеското, 
Слобожанското, Донецкото и Кримското оперативно направление в 
непосредствена близост до украинската граница е формирана 
ударна групировка за нахлуване в пределите на Украйна.  



На 11 март 2014 г. РФ обявява, че започва «най-големите през 
последните 20 години» маневри на въздушно-десантните си войски. 
Официалната версия на учението предвижда стоварване на 3 500 
десантчици в тила на «условен противник». Мястото на десанта е 
съобщено на командирите след излитане на самолетите. В хода на 
тренировъчната операция 1 500 десантчици се приземяват на 
полигона в Ростовска област, в непосредствена близост до 
украинската граница.   
От 1 март 2014 г. в източните и южните региони на Украйна започва 
серия протестни акции за присъединяване на тези украински 
области към Русия. Акциите са координирани и насочвани от 
руските секретни служби. Операцията получава романтичното 
название „Руска пролет”. Под лозунги за единение, братство, 
славянска и православна солидарност специално подготвени 
щурмови групи начело с руски офицери се опитват да овладеят 
административните сгради в Харковска, Луганска, Донецка, 
Запорожка, Николаевска, Херсонска, Одеска и Днепропетровска 
област. В Донецк и Луганск освен областните администрации са 
превзети и управленията на службите за сигурност.  
Руската страна се опитва отново да разиграе украинската трагедия 
от 1917-1920 г., когато криминални престъпници и декласирани 
елементи оглавяват болшевишкия метеж и жертват независимостта 
на Украйна пред олтара на „световната” революция на Ленин. 
След като осмисли тежестта на положението, новото украинско 
ръководство предислоцира в източните и в северните области 
подразделения от Въоръжените сили, лоялни служители от МВР и 
правосъдните органи. Бяха взети спешни мерки за възстановяване 
дееспособността на секторите за сигурност и отбрана. Създадена 
бе Национална гвардия. Извършена бе частична мобилизация. Бяха 
формирани доброволчески батальони.  
Конституционният ред и законността в столицата и в 
Днепропетровска, Запорожка, Николаевска, Харковска и Херсонска 
област бяха стабилизирани. На 2 май 2014 г. в Одеска област бе 
осуетена кървава провокация на проруски сили, но загинаха десетки 
мирни граждани. Правителството потърси и получи международна 
подкрепа.  
Наглата агресия срещна отпор от най-широки слоеве на украинския 
народ. С героични усилия военнослужещи, доброволци и 
обикновени граждани не допуснаха окупация на 8 южни и източни 
украински области. Бе локализирано настъплението на 
нашествениците в Донецка и Луганска област. 
 



Украински бежанци край Донецк 

На 25 май 2014 г. в изключително трудни условия протекоха 
успешно признати от целия цивилизован свят свободни и 
демократични президентски избори, завършили с убедителна 
победа на Петро Порошенко. 

Веригата от посочените събития предопредели логичния провал на 
руските планове за светкавична война срещу Украйна. Съвместните 
усилия на обществото и на възраждащата се държава, кръвта и 
животът на хиляди украинци спряха вражеското нашествие. 

Започна нов етап от руската агресия: хибридната война, която 
продължава и днес.                                                                                                                         


