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.. ·Втората· въоръжена• формация .. н;а ·територията . на:•. Черна 
Гора, язвестна кат~, 1Ч~тническ9 движение, е оргш1изирана в 

Сърбия,. Босна и.Херцеrовщщ, Далмация, в части. от Хърват

СI\а, Сацджак,!Чер1щ,Гора, Косово и Метохия. Чt::тниците пер

сониф~цират ср'l>бскщр велиl}онщ.~,и,0нално движение, К()ето се 
()ор.1(1 за.-:„краля и за отечеството" и за създаване на „Велик,а 

lQГQсЛаnия и в. нея ~ Jia Велика Сърбщ1, етнически чиста, в 
гран»щпе на Сърбия., Черна Гора, Босна, Херцегов1ща,,Срем, 

.Банат и Бачка'.', което nрtщцолага „nрочис;гване на държавцата 

територия .от. всичКИ: народ1щ. малцинства и национални .,еле~ 

менти". Чt::тниците счита~: за свой най-грщщ ,противник пар

тизанското движение, кое;rо задължитерно е припо~ншщцо 

като комунисти1;1еско, и в борбата против него си сътрудничат 

с всички окупаторскии·куислингски ,формации .. Организцра
нето на това движение в Черна Тора като военна формация на 

кралската войска в родината започва в .края на .1941 г. Като ръ

ководител на четническото движение Дража.Михаилович.на 

1.5 октомври 1941 г. назначава генералщабния майор Джорджи 

Ласич за командир на всички четническ» сили JЗ Черна ropa, а 
капю:ан Павле Джуришич; _,. за командир на четничес1щте сили 
в Андриевичка, Беранска, Колашинска, Белоцолска, Приецол-
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ска, Плевалска околии и в някои по-малки общини. От Сър

бия (от щаба на Михаилович в Равна Гора) се връща Ласич с 

Инструкции, в които, освен програмната част, е посочено, че 

„четническите отряди представляват продължение на бивша

та югославска войска" и със специална наредба се заявява, че 

борбата против партизаните в Черна Гора''трябва да старFИ:.. 
ра от неговия щаб. Започва ликвидация на комунистическите 

лидери и борба против партизанското движение като главен 

неприятел. Всичко това се върши с додкрепата на ипщианския 

окупатор, което води черногорските четн,ици .до. най-мръсни 

форми на колаборационизъм. ' . 
Третата въоръжена формация, възникнала върху основа

та на идеология, съществувала в ЧернаТора преди войната, 

е т.нар. Зеленашко движение на Кръсто Попович (от зеленаш 

- 'лихвар' - бел. прев.). Политическият и военен елит на това 

направление включва членове на Черногорската ( федералис
тка) партия и гаетанци (членове на черногорската войска в 

Италия след Коледното въстан:ие през 1·918 г. ), които ймат най
силН:а подкрепа на терИТориЯтанаЧерна.Гора в границите rфе

ди 1878 година (Стара Черна Тора). Тази груriировка отказва 
да подкрепи·италианската резолюцйЯ За'провъзгласяванетона 

„независима Черна Гора" и подгdтвя'пdлитическа платформа, 
която допуска юtбславска държава 6 Черна Гора като федераi~:.. 
на единица; дистанцирайки се по тозй начин от друrото феде

ралистко течение начело чъс Секула Дърлевич, което изключва 

съществуването на каквато и:да е югославска държава. И:тази 

групировка вижда окупатора като сътрудник в процеса на „па

цификациятаi' на Черна Гора, т.е. на)'нищожаването·на парти

занското движение. Движението на зеленашите се разпада с 

капитулацията на Италия. Привържениците на двйжението, с 

изключение на Кръсто Поповйч и на малка група около него, 

се присъеди'няват най-вече към ПартИзанИте. Кръсто Попович 

е ликвидиран·през март 1947 г. като ,;изменник". 
На териториите, населени с мюсюлмани, в части от Пле

ваЛска, Беранска и Белополска околии, е формирана „Мюсюл

·манска милиция". Това е селска войска без общо командване 

и 'без обща полИ:тика, опираща се на подкрепата на окупато-
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ра. Основана . е, за да пази „своята територия", В началото 
е еднакво · недо.верчива и квм партизаните, .. и ,към четници~ 
те, Там, където е по~многобройна и .по-добре. организирана~ 

няма·четничесюи .кланета на мюсюлманското население, ма

кар. че тя, .под окупаторск»Я чадър; .нерядко участва• заедно 

с четниците а в борбите против партизаните {в началото на 

1944г.). Ръководителите на тези формации са.ликвидирани 

главно по време на войната и след. нея от комунистическата 

власт; -Балистите пък са войска на албанското .националисти
ческо движение,. основано след окупацията на Албания през 

1939г.Целта муе създаване на ,;Велика·Албания'f, в чийто 

състав да се включат Косово и Метохия, части от Черна Гора 

и от Македопи:я, населени: с албанци. Единствената обща чер
та на в.си:чки: изброени военни формации (четници, зеле наши, 

МJРсюлман.ска милиция, балисти) е по~слабият или по~силен 

колаборационизъм с окупатора. Партизаните са. единствени

ят неприятел, който ги обединява, въпреки взаимно проявя~ 

ващите се често неприятелски настроения • 
. В края.на 1941 и през първата половина на 1942 г. повечето 

партизански части с Върховното командване са концентрирани 

на мястото, където.се събират границите.на Черна Гора, Босна 

и Сърбия. През юни 1942 г. е решено частите да се придвижат 
към·Западна Босна.-Така четири пролетарски.бригади с около 

пет хилядибойци,довече от половината от които са от Черна 

Гора, са принудени да я напуснат. В Черна Гора.господар отно

во става италианският ·окупатор, който възнамерява да. засили 

анти.комунистическия и антипартизански фронт р помощта на 

договор -с „националистите", т.е. с четниците и .зеленашите. В 
средата на 1942 г. от Сърбия в Черна Гора. пристига и четни

ческото върховно командване с Дража Михаилович, което се 

настанява в Горно Липово, до Колашин, откъдето през следва

щите осем· месеца рък0води четническото движение. Окупато

рът държИ властта в градовете,. докато сеlЛата. и ненаселените 

места се контролират от четниците. Със съгласието на окупа

тора четниците задържат Колашин. Те са помощна окупатор

ска, власт в градовете (пазачи на затворите),, а в градовете ямат 

и свои учреждения: съдилища, национални комитети, органи 
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на военната и на цивилната 'власт. По този начин :спед прогон

ването на партизаните· Черна Гора става „четническа" и в нея 

започва най-жесток терор над привържениците и членовете 

на партизанското· движение. Затворите, лагерите, преките' съ

дилища, летящите отряди,;.многобройните ликвидации стават 

отличителен белег на тази· „власт". Or началото на 1942 до 
март·.1943 г .. вЧерна Гора са избити и разстреляни 1300-1400 
души. Четническите· съдилища произнасят несравнимо пове

че смъртни присъди от окупаторските, те ·са по-ревностни при 

изтребването· на идеологическите противници. Условията и 

отношението към. затворниците в четническите затвори са по

непоносими от тези в окупаторските затвори: В началото на 

1943 г., в съответствие със своите програмни цели, четниците 

започват даликвидират мюсюлман:ското население. Четниците 

наПавле Джуришич през януари 1943 г. унищожават 33 мю
сюлмански села (в Белополска околия), убиват около400 души, 

годни да носят оръжие, и около 1000 жени и деца. След това 
в Плевалска, Чайничка и Фочанска околия убиват около 8000 
жени, деца и старци и около 200 мъже, годни за военна служба. 
Or унищожение останалото мюсюлманско население е спасено 
благодарение• на тежкото поражение, претърпяно от четниците 

на Неретва в сражението с· партизаните, които на територията 

на Босна със своите пет дивизии и около·21000 бойци попадат 

в обкръжение на немски, италиански· и усташки сили. Капиту

лацията на Италия през се'птември 1943 г. и пристигането на 
партизанския Втори ударен корпус в Черна· Гора окончателно 

определят бъдещия победител във войната и в този район. От 

края на септември до края на октомври 1943 г. партизаните ос„ 

вобождават около· две трети от терИТорИята на Черна Гора. Го
лямата освободена територия означава и нов прилив на бойци 

(от септември до края на 1943 г. е формиран 31 партизански 
батальон). През октомври .1943 г. е формиран Главният щаб на 

отрядите на Народоосвободителното.движение за Черна Гора. 

Седалище на партизанска Черна Гора става Копашин, градът, 

който осем месеца е седалище на четническото Върховното ко

мандване. С този град се свързва и процесът. на възстановяване 

на черногорската държавност през войната. 
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,Решенията на Второто заседание на АВНОЮ' за федерал

ното преустройство на югославската.държава са подкрепени 

на В'Горото заседание на ЗАВН02 на lб·февруари 1944 г, в Ко~ 
лашин, а на Третото заседание на ЗАВНО на 13'-15 юли 1944 г. 
в Колашин този орган се превръща вЧерногорско антифашис'Г~ 

ко събрание на народното освобождение{ЦАСНО) като висш 

законодателен и изпълнителен орган наЧерна Гора. Прието е 

решениt( Черна Тора като равноправна федерална единица да 

се .включи в състава на Демократична федерална Югославия 

(ДФЮ}. По този начин държавн;остта на Черна Гора, която е 

ликвидирана през 1918 п; е.възстановена, сега- в рамките на 

федералната югославска държава. 

След капиrулацията:•на Италия Черна Гора е окупирана от 
германските нацисти. СедемнаДесетмесечната германска оку

пация· на Черна Гора завършва в началото ·на 1945 • г., когато е 
освободен последният град и е прогонен последният германски 

войник. Главните ·операции за ·освобождението на Черна Тора 

започват през есента на 1944 г., след като през·лятото на същата 
година е осуетен опитът на окупатора да 'унищожи частите на 

НОВЮ3 в северозападната част на ЧернаГор~. В заключител~ 
ните операции за освобождаването на Черна Гора партизаните 

не проявяват •милост ·към· своите противници. Независимо···ОТ 

декларацията на Тито в края на•войната, в която се говори За ам

нистия, при условие да преминат в· редовете на НОВЮ, черно

горските партизани не са великодушни към тази възможност: С 

това се обясняват.твърде малкото nремиirавания на тяхна страна 
в заключителната фазана войната и страхът да се предадат, кой

то тласка отделни четнически части към пыуване до Словения 

и към големи страдания. 

Балансите от по-късен период показват, че по време на Вто

рата световна война загива около 10%от населението на Черна 

Гора или 3700 души. Около 14500 Партизански бо'йци от Черна 
Гора загиват във войната; а приблизително толкова са Загина-

1 Антифашистко събрание на народното освобождение на Югославия. 
2. Нащюнално антифашистко събрание· на народното осворождение на 

Черна Грра, . 
3 Народоосвободителна войска на Югос.Лавия. 
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л.ите. четници И. другите колаборационисти; Военните загуби 

се оценяват на 43 милиарда и: 813 милиона:дннара. Амбива
л.еmността ·на Черна Vopa се виЖда и от факта, ·че са малко 
територицте в ЮгославИя,'където има по-силна революция,· но 

и по-силна кон:гр~револЮЦия; ло7масова съпротива срещу оку

патора, .но и сътрудничество сiнего; по-силно комунистическо, 

но и антщщмунист.ИЧеско ·движение. Все пак, благодарение 

на победителя (nа:ртttзанското движение) Черна Гора влиза 

във федерална Югославия с огромен морален капитал. Влиза 

с най..,масово въстание като феномен в европейски мащаби., с 

1850 ръководители на различни военни/политически и партий
ни длъжности по цяла Югославия от 1941до1945 г. От общо23 

членове.на партизански~ Върховен щаб· повече,от една трета 

(осем души) са черногорци. В края на 1944 г. черногорците 

командват осем от осемнайсетте партизансюи корпуса. В края 

на войната 36% от партизанските генерали.са черногорци, ма
кар делътна населението на Черна Гора.в цялото юrославско 

население да е само.:2%. 

Черна Гора· през .1945 . г. цо: нищо ;не прилича .на Черна· Гора 
преди войната. Радикалният политически, държавен и наци

онален дисконтинуит~ на новата. югославска федерация, из

граждан по време на ;войната и окончателно завършен в ней

fщя }(рай, възстановява държавността на Черна f'ораи я пози

ционира I<ато равноправен субект в· шестчл.енната югославска 

федерация. Черногорците :са. припознати· като отделен нацио

нален колективитет; който заедl'IО със сърбите, хърватите, сло
венците., и македонците (по~късно ц мюсюлманите ще бъдат 

признати като нация) предс:гавлява общност на. равноправни 

народи в югославската федерална държава· в съответствие с 

комунистическата кqнцепция. за национално самоопределение 

до отдепв~не и .с политиката на „братство и единство", закре

пена• чрез общата борба против окупатора. 

Веднага след войната комунистите започват ·да. укрепват 

легитимността на промените и на властта, настъпили през 

войната. Организирани са избори за Велико народно .събрание 

( 11 ноември 1945 · г. ), на които· югославската листа на Народ
ния фронт (организация, рък?водена и контролирана от:кому-
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нйстите) nолучава абсолютно мнозинство. Това е изТЬлкjвано 

и 'Като· формално n:отвърж;дение ·на· новото държавно устрой

ство; на революционното развитие и на републиканското Дър

жавно устройство: Великото народно сЪбрание на jаседание 
в Белград на 29: ноември 1945 г. приема Декларация за Про

възгласяването на Федеративна народна република Югославия 

(ФНРЮ), която е дефинирана като съюзна народна държава с 

републиканска форма, общност на равноправни народи, кои
то· свободно· са изразили. своята: воля да·останат•обедйнени·в 

Юго6лавия. Приетата ца З 1 януари 1946 г. Конституция пред
ставлява заключителен акт във формuрането на югославската 

федерация с шест републики. Административното;·дърЖавно

то; nолитическо, стопанско ·И културно пространстnо·на Черна 

f'opa, което 11рез nървата половина на ХХ ·век много пъти е 
било променяно (1912, 1918, 1922, 1929 г.), ще бъде оконча
телно ·оформено през 1945 г. Това за продължителен период 

ще се превърне в предпоставка за социална интеграция на тази 

територия. Териториално-административното разграничаване 

със .Сърбия в общи линии съвпада със сръбско-черногорска

та граница от 1912 г„ като обаче Метохия (която през 1912 г. 
влиза в състава на ЧернаГора) сега става част от Автономна~ 

та Косовско~ метОхийска област (създадена със закон от 1 ·. сеп
тември 1945 г.) като част от Федерална Сърбия. В посочените 
териториални граници се конституира властта на Федерална 

Черна Гора, на Народна република Черна Гора ( 1946-1963 ); на 
Социалистическа· република· Черна Гора ( 1963-' 1991) и на Ре
публика Черна Гора (от J 992). 

Изборите за депутати във: Великото народно събрание на НР 

Черна Гора са проведени на;З ноември 1946 г. Конституция

та на Република Черна Гора е .приета на 31 ·декември 1946 г., в 
същия ден, когато са приети.и конституциите на Босна И Хер

цеговина и на Македония (Сърбия ще приеме конституция на 

17 януари, Хърватска - на 18 януари 194 7 г} Така се установя~ 
ва система на организация на властта, идентична със системата 

във федерацията, както и със системата в другите републики. 

С конституцията Черна Гора е дефинирана като „народна дър

жава ,с републиканска форма", в която черногорският народ -
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; вJ,рху осцовата налравото на „самоопределение, включител~ 
но и на отделяне,", се обединява.,.... върху основата на принципа 

за. равноправие с ,п.ругите.народи и с техните репубщпrn - във 

ФнРЮ. Както във ФнРЮ и в другите републики, в Черна Гора 

е установена система на парламентарна власт (1946~ 197 4). По
кJ>СНО тя ще бъде заменена с делегатска система (1974~1989), 

коетс;э е щл;върждавано с. републикацскитеи съюзните консти

rуции (1953, 1963, 1974 г.). Констиrуцията на СФРЮ от21 фев
руари 197 4 г. и приеппа в съответствие с нея КонстиrуцИя на СР 
Черна J'opa от 25 февруариJ974т. дефинират тази република 
като държава на черногорския народ и на членовете на другите 

народи и, нар,qдности, които ждвеят в нея. 

До 1948 г. повечет<;> от чащната собственост е одържавена. 
Въз основа на югославския Закон за .аграрната реформа.и за 

колонизацията от 23 август 1945 г. е експроприирана по-го~ 
лямата част.от земята и е формиран поземлен фонд за разпре

деленце в щшза на безимотните, бедните и, на семействата на 

бойците без·достатъчно земя. ОтЧерна·Гора в.Бачка, Войво

дина (от която е прогонено голямото немско.· малцинство) от 

1945 до 1948 г, са колонизирани 5394 семейства с 37425 чле„ 
нове или малко по-малко от 10% от общия брой колонизирани 
домаканства ( 60000) от другцте краища на Югославця. (Босна, 
Лика, Сърбия, Македония}:. 

От 1947 до 1954.г. в Черна Гора са инвестирани 68,,8 мили~ 
ардадинара.или 8,6 милиарда годишно. Запърви път в юго
славската държава Черна Гора може· да се разчита на икономи

ческа помощ, чиято цел е не само ускоряването на стопанското 

развитие, но и негов01ю изравняване с по-развитите части на 

Югославия. От 1945 до1948 г. ,икономиката на.Черна Гора е 

във възход, от 1948 до 1952 с:гагнира и през 1952 е под рав'
ни(Цето на 1948 г. Невъзможността.заюо-значителниинвести~ 

ции на югославската държава в.стопанството на Черна Гора в 

резултат на жонфликта сЪс Сталин обуславя стагН:ацията, тЬй 

като югославските дотации в бюджета на Черна Гора иамаля

вдт от 79,2% (през 1947 г.) на 29,9% (през 1952.г.). 
Макар :че по време на войната загиват 4252 членове на 

Югщ;лавската комунистическа партия (ЮКП), в края на вой-
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ната членската маса в Черна Гора все 'пак е увеличена повече 

от два цъти в >сравнение с пред:iюенния период. През 1945 г. 

в 1<.омунистическите 6рtанизации в Черна Гора Членув~т 3596 
души (2,54% от всички чhенове на ЮКП в Югославия, които 
са 141066) и 713 кандидm:-членове. Огтогава·до 1989 г. броят 
на комунистите в Черна Тора непрекъснато нараства и по отно

шение на броя на жителите винаги остава над среДнИя за Юго

славия~ В средатана 1980 г. в Черна Гора има 72009 членове на 
Съюза на комунистите (СК), организирани в· 1753 организации 
във всички струюури на обществото. В СК qЛеНува всеки осми 

жител на Черна Гора, т.е. почти всеки nети над 18 години. Една 
четвърт от членовете са работници (25i2% ), ·а три четвърти от 
чш::нския състав са регистрирани от други социални слоеве. 

Разколът между Тито и Сталин През 1948 г. има тежки по
следици за черногорските комунисти. Разкdлът между кому

нистите вЪIЗ връзка с различните концепции за „Изграждането 

на социализма" (както и всички политически разкол'и през 

ХХ век) е най-остър в Черна Гора. Резолюцията на ИБ4, т.е. на 

Сталин, е подкрепена от членовете на висшето партийно ръ

ководство в Черна Гора. Четирима от деJЗетимата членове на 

ПК на ЧГ5 подкрепят Сталиновите обвинения против ЮКП. 

Някои висши военни и дипломатически кадри от Черна Тора 

вярват повече на Сталин, отколкото на Тито. При'това по~ 

ложенИе Тито прилага срещу своите опоненти: Сталиновата 

рецепта~ предписваща лагери и затвори ;;за nревъзпитаване". 

„Превъзпитаването на заблудените" става основен смисъл 

на изолацията и на създаването на лагери, най-известен от 

kоито е лагерът на Голи оток (Голият остров с:.. беж прев.). 
Географски той е най-бл'изо до Запада поради опасен'Ията, че 
информбюровците { сталинИстите) могат да станат логистика 
в случай на интервенция от Изток. Такава опасност е най

силно изразена при Избухването на Корейската война през 

1950 г. Мъченията от Сталиновия Гулаг са прилагани над не
говите привърженици в югославските затвори и лагери. А в 

процентно отношение те са най-много от Черна Гора. Тук на 

4 Информационно бюро на комунистическите държави. 
5 Покраински (областен - бел. прев.) комитет на Черна Гора. 
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такива осцо1щния са арестуваци 5007 души или 8,99% от об
щия им.брой в Югосла.в0:я (в Сърби~...,. 5J,49%, в Хърватска 
...,. 12,49%, във IЗоifв0дина .-. 9,68%). По. отношение на броя 
жители µроцентът е l{ай-голям в Черна Гора (1, 1.6%) - прчти; 

двойно по~голям от .процента в Сърбия ((),59%) :И .повече от 
двадесет п:ьти по-голям от процента в Словения (0,05%). От 
общия брой 1-~;аарестуваните в Черна Гора са осъдени 2067 
души, което представлява 12, 77% от всич1ц1 осъдени в с:rра
ната. ~едовните съдилища разглеждат 34. сдучая, военците 
-457, авлагерите„наказаните с общественополезен труд" са 
1567. П9 данни .на би.вши. осъдени около 150 души от Черна 
Горане преживяват изтезанията в затворите и в лагерите или 

са ликвидира~;ш по.време на арестите. Най-показателе1::1 е сду

чаят .с Бюрото на. Околийския комитет на Бело Поле, когато 

през януари 194Q година са лшшидирани 12 души (бунтуват 
се 18). В източноевропейските страни о.т Черна Гора по,бягват 
130 души, а в Албанцядр 1952 г. - 27. 

През периода 1945-2003 г, населещrето на}!ерна Гора пре
търпява .Радикали.и промени във всяко оцюшение. В някои 

сегменти ритъмът на промендге е· бърз и драматичен, ()боб

щените тендецции на умерен ръст на населението, промените 

в начина на живот, на социщшите структури, в. ка~ествот0 на 

живот, на образователното и културното ра~щище на насе\lе

нието, етническите трщ~сфери, разпадането на големите.дома

кинства, .. намалю:шнето на наталитета и. на \\Щртали;те'Га, уско
рената урбани:зация и модернизация, миграцията село - град, 

север ...,. юг, гурбетчийството или заминаването на раб~:па в тре
ти страни или в други краища на IQ!'ослщзия в много сегменти 

осцилират, макар че вътре в тях е възможно да се открият об

щите тенденции на модерното общество. По брой на жи;телите 

и по територия oi;- 13 812 квадратни кющметра Черна Грра е 
най-малката югославска република. Нейният дял в. ця.rюто 1:1а~ 

селение на.Югослав.ия се движи: от 2,4% (1948) до 2,6% (1981), 
а делът в територията е 5,4%). 
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Динамика на броя на жителите и на домакинствата 

в• Черна Гора (1948~2003) 
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През периода 1948-2003 г. броят на ?Кителите нараства 

средно с 1,5% годишно, а броят на домакинствата се уведичава 
повече от двапъти. 

Национална структура на нqселението на Чepfla Горq (19(1.8..,-2003) с 

1948· 1953 1961 1971 1981 1991 
. 

2003 % 
% % .% % %. % . 

s •N 
черногорци 90,7 86,6 81,4 67,1 68,5 61,9' .40,64 43,16 

сърби 1,8 3,3 3,0 7,5 3,3 9,3 30,01 31,99 
мюсюлмани 0,1 1,5 6,5 13,3 13,4 14,6 4,27 3,97 
бошняци 9,41 7,77 ' 
хървати 1,8 2,3 2,3 1,7 1,2 0,9 1,05 1,1 
а:пба~lци 5,2 5,6 5,5 6,7 6,5 6,7 7,09 5,03 
югославяни 0,3 2,1 5,6 3,3 .) 

други 0,4 ·О,7 1,0 1,6 1,5 3,3 1,57 1,67 

*В преброяването през 2003 година за първи пъ1>е ~зползвана методология, спо~ 
ред която в постоянното население в страната не са включени грЮ1щаните, коиТо вре

менно работят в чужбина, както и членовете на техните семейст1щ. При това преброя

ване в броя на жителите освен жителите в страната са вклюqени и гражданите, които 

пребивават в qужбина по-малко от година, както и чужди граждани и техните семей

ства, пребиваващи в Черна Гора повече от една година. На Това ае дължи разликата в 

броя на жителите: За съпоставимост на данните посо'lваме и, цифрите, получени по 

методологията, по която са реализирани предишните преброявания (672656). 
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През периода 1948-2003 г. са очевидни сравнително чести
те промени на националната струюура на населението. Това е 

последица от социалния и политическия амбиент, в който се 

декларира етническата принадлежност. Вижда се, че след пре
брояването от 1948 г. непрекъснато намалява броят на онези, 

които в национално отношение се декларират като черногорци, 

В същото време се наб;µодава те~щенция на увеличаване на оне

зи, които се декларират като сърби, както и на другите етниче
ски общности, с изключение на албанците, които в този смисъл 

демонстрират I:fай-голямо · rюстоя;нство. Посоченият етнически 
трансфер трябва да се. разглежда през призмата на различните 

перцепщш на бъдещето наЧерна Гора, 1,шразличното разбиране 

и на многослойния национален идентитет. В този смисъл могат 

да се оценяват и промените от 1991 _:_2003 г„ които са резултат oi 
онова, което става в Черна Гора и около нея през този период. 

Територията на Черна Гора винаги е била подчертано 

емиграционна. Счита се, че през периода 1953-2003 г. броят 

на хората, които са се изселили, е с около 115 000 повече от 
онези, които са се настанили, което представлява една трета 

от естественИ:я прираст. Според резултатите от преброяване
то през 1981 г. в цяла Югославия е имало 579 •043 души, които 
са с;е деющрирали.като черногорци в национален смисъл. Над 

30,8% от тях не живеят в Черна Гора, а в други републики (в 
Сърбия - 1.4!7 466, в Босна и Херцеговина- 1.4114, в Хърват
ска - 9818). За черногорците преобладава главно мнението, 
че са мобилна общност и че професионално са много у~пеш
ни в среди извън Черна Гора. 

Броят на мигрантите .е особено голям през периодц)991-' 

2003 г„ Това е последица от разпадането на Югославия, .войните 
около нея, екзистенциалците заплахи, несигурността и др; под. 

През 1993 г. в Черна Гора има 64258 .бежанци от обхванатите 
от войната райони (ХI~рватска, Босна и Херцеговина).Ло вре

ме на интервенцията на НАТО през 1999 г. от Косово в Черна 
Гора идват 80000 бежанци. Повечето от тях се връщат в сели
щата, където рребивават по-рано, но през периода 1991--:2003 
г. броят на мигрантите от Черна Гора нараства със 122,9%, тъй 
като тогава II „трети страни" от Черна Гора заминават 29211 
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души. Ло този начин е динамизиран() миграционното салдо, 
което намалява след 1961 т., а нараства след· 198.1 r,От 60.:.те го
дини Се нарлюдава Засилено изселване на работници за работа 

в чужбина, най-нщ~:ред в ЗападнаГермания, по-късно в остана

лите е~ропейсlщ:страни, САЩи в друuи посоки.През периода 

1948-1991 ~;>коренно е променена икономическата структура 
на населението. Делът. на селскоть население по отношение 

на"неселскотонепр~жъснато намалява. Той е най~голям между 

;1948 и 1961 г., респективliо между 1971и1981 г., по времето, 

кqr;ато Черна Гора навлиза във. фазата на интензивна индустри.: 

ализ~щия,.урбанизация.иразвитие натерЦиарния сектор, който 

силно стимулира.миграцията.село-град, 

Съотношение между селското и. неселскоrпо население 

в ЧернаГора(1931-2QQЗ) 

1931 1948 1961 1971' ' 1981 1991 2003 
селско 79,6 75;4 '48;0 42,6 I• 13,0 ·7,1 5,3 
неселско 20,4 24,6 52,0 '; 57,4 . 69,0 92,9 94,7 

Годишният стопански ръст меЖДу 1945 и 1980 г. е средно окоJ1о 
5,9%. Ускорено икономическо развИтие се на@людава между 1953 
и · 1;963 г., след това - между 1970 и 1980 г: След' 1980 т .. той е за~ 
бавен и до 1985 г. е средн:о 1,9%. Катастрофалното земетресение, 
засегнало Черна Гора iтреЗ 19':79 г.,унищожава н~йнага най-разви
та част (Приморе ). Докато през периода 194{--,1990 г. промишле
ното производство в Югославия се увеличава27 пъти, в Черна 

Гора нарастването· е 123 пъти или 11;6% годишно. Най-голям 
промишлен ръст седаблюдава между 1951и1960 г. (17,3%), а 
след 1980 г. започва стагнация. 

В периода 1945-2003 г. ЧернаГоралостигаголеми успехи 
в сферата на образованието и на куптурата. Откриват се много 

училища, културни· и научни институции~ Просветата и култу

рата стават важна област за ангажиментите на комунистическа

та. власт. Първото висше училище.в.ЧернаГора е открито през 

194 7 г. на Цетине - Полувисше педагогическо училище (така 

е в оригинала - бел. прев. ), а през 1960 г. в Подгорица е открит 
Икономически факултет, Електротехнически ( 1961 ), Машинен 
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(1970), Юридически (1972), Металургичен (1973), Строителен 
(1980)• )Музикалната академия ес основана ирез 1980:г. в Подго
рица, КултуролоЖкият:факултет - ирез 1981 г. на Цетине. По" 
късно последният·· факултет Ще бъде реорганизиран като· Худо
жествена и теагрална академия, а през 1998г; вЦетине ще се 

иресели и Музикалната академия. Университетът на Черна Гора 

е основан ирез 197 4 г. (от· 1975 до 1992 г. се нарича Университет 
„Велко Влахович") и обхваща всички висши учебни заведения 

в Черна Гора и научните институти. През 1999/2000 г. в Черна 
Гора функционират 15 факултета и академии с 667 иреиодава~ 
тели и сътрудници и 7982 студенти,. през 2002 г .. студентите са 
8333 или 16,9% от жителите на възраст между 19 и 23 години. 
През 2003 г. около 21 % от жителите в студентска възраст ( 19-23 г.) 
се обучават в 11 · факултета и 3 академии към Университета на 
Черна Гора. Към това трябва да се добавят и студентите, които 
следватв университети извън Тjерна Гора. 

Черногорската а.~<адемия Н:а1 Н,ауkите и изкуствата е основа
на ирез 1976 г.През 1961:г. вЧерна Гора само 9,3% от насе
лението са със средно, иолувисПlе и висше образование. През 
1991 г, този ироцентдостиш 44,2%. Участието наrраждаяите 
със средно образование в общата структура на населението 

непрекъснато сеущшичава и ирез 1991 г. достига 30,5%, ирез 
2003г, е вече 48,4%,апрез.2'003 г. уча.стието нанаселението 

с ИОJ1увисше и висше образование е 12,6%. По средното рав
нище. на образованост Черна Гора може да бъде причислена 

към развитите части на Европа. 

През 2003 г. Черна Т0ра има 0,879 Индекс на хуманно раз
витие (HDI) и по тези иараметри иринадлежи към страните 
със средно равнище на развитие (О,5;;-О,8), каквито са Бълга

рця, Русия, Македония, А)JJбания, Босна и ХерЦеговина, Румъ

ния, Малайзия, Панама и тл. По годишния обществен иродукт 

(ГОП) Черна Гора преживява най-голям сnад през 1993 г. (1706 
долара) и ирез 2003 г. ГОП е само 85,1% от този ирез 1991 г. 

- 2682 долара наглава от населението. Участието на услугите 
~. ГОП през 2QOO г. е 56, 7%, докато промишленото производ
ство участва с 19,6% ирез 2001 г. Туристическият сектор ирез 

2003 г. реализира 14,45% от ГОП. Съвкуиният външен дълг 
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на Черна Гора в 2003 >г. е 496,4 мишiона Долара Или 28,4% от 
БНП. sВ'.същото време броят на незаетите се увеличава от 1991 
до 2000 г. 'и nрез 2003' r, официално безработицата е 34%. Ог 
1989 r. и в Черна Г>ора се стига до Д:рас'ГИ:чен спад на жизнения 
стандарт. Ырез 1989 г,,общественият, Продукт достига около 
23 00 щатски долара, а през 1994 г. спада до реалнага стойност 
между 200 и 300 щатски долара. Санкциите на междуна:род~ 
ната общност срещу CPIO (Сърбия и Черна Гора) през май 
1992,г. допълнително водят до икономическа и д.о всякаква 

друга изолираност на този регион. През 1993 г. Югославия 

преживява най-високата в световната история хиперинфлация 

от' 120 билиона годишно. Извършено е преразпределение на 
икономиката и ограб~ане на гражданите с валутни спестява

ния. Безработицатадостига 40%, стопанството е в голяма сте
пен унищожено, икономиката замира и навлиза в сивата Зона. 

Драматичният икономически спад е резултат' от процесите на 

разпадане на ЮгославиЯ'и на:войните около нея. 

Процесът. на разпадане на 'Югославия се ускорява слм 

разпадането на СКЮ (Съюз на комунистите на Югославия. 

У нас получи гражданственост съкращението СЮК - Съюз 

на югославските комунисти,-бел,прев.) през януари 1990 г. и 
след първите,многопартийни избори в югос11авските'републи

ки. През: юни 1991 г. Словения и Хърва'Гска; провъзгласяват 
независимост. След краткотрайна война в Словения ( 10 дни и 
около 70 жертви) войната се цренася в Хърватска, където от 
август 1990 · г. продължават в:ьръжените. схватки между сръб"
ското малцинство и силите на хърватското правителство. В 

средата на 1991 г. те прерастват в открита война между Хър
ватска и ЮНА6• Сърбите в Хърватска създават автономна об

ласт(Република,Сръбска Крайна), която искат Да присъединят 
към Сърбия. Същата рецепта по-късно използват и с:ьрбите в 

Босна (Република Сръбска). 

Съюзна република Югославия е с'I>здадена на 27 април 
1992 г. като двучленна федерация между Сърбия и Черна 

Гора. Междувременно международната общност признава 

6 Югославска народна армия. 
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Словения, ;Х,ърватска и Боеца и Херцеговина като.независи

ми държави. Още в наttалото на апри.л 1992 г. войната еска~ 
лира ц в Босна и Херцегощща, а.междуцародцата общностое 

въвлечена в конф,пик;~;:ите на югославска територия; като по

средник или като.една, от заинтересованите страни. Военни~ 

те действия се прекрат.цват и формално, коrато през ;ноември 

1995 r:. в Дейтън (САЩ) президентите на Хърватска (Франьо 
Туджман), на Сърбия (Слободан Милошевич) и на Босна и 

Херцеговина{Алия Изетбегович) подписват договор за при

мирие в Босна и Херцеговина. Мирният договор е подписан 

в Париж през декември същата година. 

Посредничеството на международната· общност· за мИ:рно 

р113решаване на. конфликта в Косово е неуспешно, тъй като по

литическите договор» в Рамбуйе и в Париж ( февруари.:....март 
1999 г.) завършват с крах. Започва интервенцията на НАТО 

(март-:-::юни 1999 г.). Тогава {на 24 март 1999 г.) 19 членки.на 
пакта предприемат кампания за.бомбардиране на СРЮ, в ко

ято. заrиват между .1200 и 25 00 ·души .. В .бомбардировките, ко
ито продължават без прекъсване 78 дни, силно са повредени 
инфраструктурата, военни и стопански обекти; медийни къщи 

и други обекти, особено в Сърбия; Бомбардирането на СРЮ 

е прекратено на 1 О юни с приемането .на Резстюция 1244 на 
Съвета за сигурност. Ден преди това представители на· ВЮ 

(Вой<жа на ЮгослЗ:в:Ия - бел. прев)и на НАТО подписват в Ку~ 

маново Военнотехническо споразумение; с което ·се прецизира 

оттегл~;~шrо на сищ~:те на сръбската полиция. и яа ВЮ от Косо

во IJ,Jшвлизанеrго на международни военни части в областта. 

Пор~енщm:J на Слободан Милошевич на президентските из

бори в Сърбщ црез септември 2000 г. означава и формале1:1 край 
1-1,а ре~ма, чийто държавен, политически и военен елит, заедно с 

ръководството на сърбите в Хърватска, на сърбите в Босна и Хер

цеговина, част от хърватското, босненското и косовското.·военно 

ръководство са изправени пред международния съд в Хага. 

От лятото на 1988 г. започват протестни митинги в Черна 

Гора. В акцията си за преустройство на· Югославия Милоше~ 

вич търси надеждни сътрудници. С Черна Гора той вече има 

контролирана „половин федерация", тъй като страната е упра-



~ 
влявана от осемчленно Председателство, съставено от по един 

представител на републиките и на областите. През януари 

1989 г. под натиска на демонстрантите ос'Fавка ·подава цяло
то ·Партийно ·и държавно ръководство· на Черна· Гора. Новата 

политическа генерация, която заменя „старото" черногорско 

ръководство, е персонифицирана ·в .т.tИчностиtе на Момир Бу

латович, президент на Черна Гора' от 1990 до 1998 щ'iш Мило 
Джуканович, председател на правителството на ЧернаЛэра от 

1991до1998 г. и прt:~зидент шi Република ЧернаГора от 1998 
д@ 2002 г.; и на Светозар Марович; председател на Народното 
събрание на Черна Гора (1994-2001 е). Следвайки лолйтика..: 
та на Белград за „запазването" на Югославия, тази генерация 

обвързва Черна Гора със Сърбия. В Черна Гора е организи

ран референдум (на 1 март 1992 г.), чиито условия в· никакъв 
случай не могат да бъдат наречени демократични. На въпроса 

„Желаете. ли·Черна.Гора, като суверенна Република, да про

дължи да живее•юобединената общност ·Югославия, Изцяло 
ра;вноправна с.другите:репубяики; които желаят това?" 95,94% 
от участвалите .избиратели (бб,04%) отtоварят утвърдително. 
Така Черна Гора се ьказтщ в ситуация, сходца на ситуацията 

след 26 цоември 1918г., но с различна антиципация на бъде
щаш държава. Както през 1918, така и през 1992 г. такава дър
жава е замисляна като нуклеус (ядро~· бел. прев.) на някаква 

по:..сголяма държава, този път с име, което трябва да запази и да 

оправдае държавно-правния и международен континуитет на 

бившата СФРЮ, с реторика и политика, която отрича и юго~ 

славянството, и идеята за югославска двржава. Конституцията 

на· СРЮ е приета на 27 април 1992 г., а новата конституция 
на Черна Тора - на 12 октомври същата година. С това и кон
ституционно-правно завършва периодът на съществуването на 

Черна Гора в създадената през 1943 г. югославска федерация, 

В новата държава Черна Гора трябва да има „половината във 

всичко" в условия, когато „всичко" вече фактически е в ръцете 

на Слободан Милошевич, независимо от неговата формална 

функция. По природата на нещата и по самата конструкция 

става дума за потенциално конфликтно творение, чието съ

ществуване зависи от политическата съдба на проекта „Всич-
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ки сърби в една държава" и на Слободан Милошевич. От глед~ 

на точка на Черна Гора в перспектива реализи:раIЧето на такъв 

проект би означавало само нейното изчезване. Затова Черна 

Гора изминавапътя отнай,лоsщеисъюзникиа режима на Сло

бодан Милошевич през периода 1989-1997 г. до негов опонент 
ицрщивникот !997до 2Q00т. .,,• 

От 1990 до 1997-1998 г. Черна Гора е ,~псевдодемократично" 
общество. Преломът тук се извършва.през май 1998 г., когато се 
провеждат .свободни и честни избори за черногорски парламент. 

Те са !\ШОГО важни за по-нататъшната политическа персi:Iекtива 

на. Черна Гора, тъй като означават победа' на дисконтинуитета 

по отношение на предходния. период и нова цолитическа стра~ 

тификация на Черна Тора. От разкола във върха на управлява

щата ДПС\и отклоняването на крилото на Мило Джуканович 

от политиката на Слободан Милошевич вътрешното наhреже

ние и. разкол ст~:.tват по-янтензивни, а политическата радикали

зацuя на цривържениците на Мило Джуканович и на Слободан 

МилошевиI.J (Момир Булатович и СНП)~.дове№аТ Черна Гора 

до ръба на .гражданската война. Побм~nа .на Джуканович сре

щу Булатович в президентските избори през. октомври 1997 г. с 
незначипщна разлика показва ново разделение на Черна Гора. 

В лицето на Милошевич и на неговите политически сателити 

сега тя получава ожесточен противник, но и благосклонност на 

международната общност и на·демократичните .сили в:Сърбия 

и в Черна Гора. Опитът на привържениците на Милошевич през 

януари 1998 г. с преврат и с демонстрации да променят резулта
тите от црезидентските избори завършва с неуспех. На 15 яну
ари 1988 г. Джуканович е провъзгласен за президент на Черна 

Гора, след като .. седем години е председател на черногорското 
правителство ( 15 фе13руари 1991 ~ 5 февруари 1998 т. ). Бившият 
първи човек на управляващата ДПС и президент,на Черна Тора 

(от23 декември 1990 до 15януари 1998 г.) МомирБулатовичще 
бъде „инсталиран" от Слободан Милошевич (който от 1997 г. е 
и президент на СРЮ) за председател на съюзното правителство. 

Отклонението от политиката на Слободан Милошевич · добли~ 

7 Демqкратична партия на социалистите. 
8 Социалистическа народна партия. 
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жава Черна Гора до демократичния свят и укреriва вътрешните 

демократични сили. Тя става убежище и за демократичната опо

зиция на Сърбия и за някои нейни лидери. Това има голямо зна

чение за стабилността на Черна Гора и за нейната способност 

да издържи на натиска, особено след констиrуционния преврат, 

извършен от Слободан Милошевич на 6 юли 2000 г. с промяната 
на Констиrуцията на СРЮ в Съюзния парламент .. С това е про
JМенена позицията на Черна Гора. 

· Под натиска на международната общност, особенq на Евро
пейския съюз, на 14 ~арт 2002 т., с приеман.ето на документа 
„Изходни основи за уреждане на отношенията.между Сърбия 

и Черна [ора", наричан кратl\О „Белградско с:q:9разумение", е 
формирано новото държавно творение „Сърбия и Черна Гора" 

с тригодиrnен срок на действие. След изтичане на този срок 
страните членки имат рраво с референдум да рещат дали ще 

останат заедно, или щ~ станат J;Iезависими. Спора~умението 

за принципите на отношенията между,Сърбия и Черна Гора в 

рамките на новата държавна общност е подписано в Белград 

на 14 март 2002 г. С този акт престава да съществува Съюзна 
република Югославия. Държавният суверенитет е пренесен 

върху държавите членки. С Белградското споразумение дър

жавната общност Сърбия и Черна Гора не е дефи:нирана като 

държава на гражданите на Сърбия и на Черна Гора, а като общ

ност на, държавите член~щ - Сърбия и Черна Гора . 
. Със създаването н:а държавната общност Сърбия, и Черна 

Гора временно е спрян: процесът на дисолуция (разnадане - бел. 

прев.) на бивша Югославия. От анексия през 1918 г. и част от 
унитарната югосла.13ска държава ( 1918), .. през федерална еди
ница в шестчле~шата югославска федерация (1943) до двуч
ленна федерация в СРЮ (1992) и държавна общност Сърбия 
и Черна Гора (2003) Черна Гора наnрави исторически .. кръг, в 
който всяка следваща промяна на държавно-правния сrутус би 

означавала и повишаване на нейнатадържавна субектност. В 

този смисъл референдумът, проведен на 21 май 2006.г., след 
който Черна Гора стана независима държава, представлявало

гичен исторически край на този процес. 




