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Анотация 
 

 Предложеният съдоклад за академичната конференция на ВА “Г.С. Раковски” 
през 2010 г. има за цел да направи кратък преглед и анализ на отражението на 
аспектите на съюзната сигурност и ангажименти в стратегиите за национална 
сигурност на няколко нови страни-членки на НАТО и изведе препоръки за 
разработката им в тези национални ръководни документи. Целта е продиктувана от 
важността на съюзните гаранции за националната сигурност и отбрана на 
страните. На кратък анализ в този контекст са подложени стратегиите за 
национална сигурност на шест страни – Полша, Чешката република, Унгария, 
Румъния, Словакия и България. На основата на сравнителния анализ е направен опит 
за оценка степента на адекватност на отражение аспектите на съюзната сигурност 
и ангажименти в стратегиите на страните. Оценката показва, че не във всички 
анализирани стратегии тази адекватност е достатъчна. 
 
 На основата на анализа, в съдоклада са предложени и няколко препоръки за по-
адекватно отражение на посочените аспекти в текстовете на разработваната нова 
стратегия за национална сигурност на страната, за по-голяма яснота на съюзните 
гаранции за сигурността и отбраната на страната и рамката на националните 
ангажименти към колективната сигурност и отбрана.    

 
 

 Въведение 
 

 Членството на всяка страна в организация за колективна сигурност и отбрана е 
свързано не само с определени ползи, но и задължения към организацията. 
Колективните гаранции и ангажименти към сигурността на отделна държава са 
значително по-надеждни и по-силни от националните, особено за средните и малки 
държави. Разчитането на тях за гарантиране на националната сигурност облекчава 
значително отделните държави в отбранителните разходи за развитие и поддържане на 
необходимите отбранителни структури и способности. Тези съюзни аспекти на 
националната сигурност е целесъобразно да намерят адекватно отражение в 
разработката на националните стратегии за сигурност на отделните държави – членки 
на НАТО и ЕС. Те трябва да съдържат ясно послание на страната към политическото и 
военно ръководство на НАТО и останалите държави-членки за националната 
ангажираност към съюзната сигурност и отбрана. Националното отбранително 
планиране следва да бъде в пълен унисон с интегрираното отбранително планиране на 
НАТО и планирането за изграждане на военни способности на ЕС. Стратегията за 
национална сигурност следва максимално да отчете оценките и основните положения 
на новата стратегическа концепция на НАТО и стратегията за сигурност на ЕС. 
 
 В повечето европейски държави членството в НАТО се определя като ключов 
фактор за гарантирането на националната им сигурност и отбрана. Счита се, че без 
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съюзните гаранции, тяхната сигурност е непълна и подложена на определен риск. Този 
подход е особено показателен за повечето от новите страни-членки на Съюза.  
 
 Четири от страните – Полша, Унгария, Румъния и Словакия са с актуализирани 
стратегии, отразяващи членството им в НАТО и ЕС. Чешката република е с национална 
стратегия след приемането й в НАТО, а България е само с концепция за национална 
сигурност от 1998 г. и все още единствена без актуализирана национална стратегия за 
сигурност, отразяваща членството й в двата съюза. 
 
 Целта на съдоклада е да направи кратък преглед и сравнителен анализ на 
степента на отражение на съюзните аспекти на сигурността и съответните ангажименти 
в стратегиите за национална сигурност на шестте държави - членки на НАТО и ЕС и на 
тази основа да изведе няколко препоръки за отразяването на посочените аспекти в 
разработваната стратегия за национална сигурност (СНС) на страната. 
 
 Полша 

 
 Националната стратегия за сигурност на Р Полша от 2007 г., която е четвърта 
стратегия слез края на Студената война, отразява адекватно съюзните аспекти на 
сигурността и свързаните с тях национални ангажименти. Полша определя като 
национален интерес запазването на НАТО като основен инструмент за колективна 
отбрана на страните-членки. Подчертано е, че за страната НАТО е най-важната форма 
на многостранно сътрудничество в политическото и военно измерение на сигурността.1

 

 
Членството в НАТО и ЕС е осигурило висока степен на сигурност на страната.   

 Като една от мерките за укрепване на сигурността на Полша се разглежда 
модернизирането на въоръжените сили и развитие на техните способности за 
взаимодействие със съюзните армии. Страната активно поддържа военната 
трансформация на НАТО и трансформацията на собствените въоръжени сили. В 
стратегията се подчертава, че като част от съюзната отбранителна система Полша 
честно ще изпълнява своите ангажименти и ще участва активно в ръководените от 
НАТО операции.2 Страната изгражда отбранителната си политика на основата на 
принципите на солидарност и лоялност към своите съюзници и има готовност да 
подпомага и гарантира сигурността на всяка страна-членка и на НАТО като цяло.3

 
 

 Полша придава особено значение на развитието на всестранно сътрудничество 
между НАТО и ЕС. Страната поддържа развитието на ЕПСО и се ангажира със 
значителен принос в изграждането на военните и цивилни способности на ЕС в 
областта на управлението на кризи. 
 
 В текстовете на стратегията се съдържат 47 позовавания на НАТО и 72 - на ЕС, 
което е индикация за важността отделена на невоенните аспекти на сигурността. 
 
 Чешката република 
 
 В стратегията за сигурност на Чешката република от 2003 г. е заявено, че част от 
основната рамка за формулирането и практическата реализация на стратегията за 
                                                 
1 National Security Strategy of the Republic of Poland, p. 10. 
2 Пак там, с. 11. 
3 Пак там, с.  14. 
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сигурност на страната са международните ангажименти, произтичащи от нейното 
членство в НАТО и ЕС.4 Важен принцип на политиката за сигурност на Чешката 
република е, че сигурността на страната е неделима от сигурността в 
евроатлантическата зона.5 Ясно е заявено, че като член на НАТО, страната формулира 
политиката си в сферата на сигурността и отбраната на основата на стратегическата 
концепция на Съюза и ключовите решения от срещите на високо равнище на 
организацията.6

 
 

 В стратегията пределно ясно е подчертано, че “Основният стълб на отбраната на 
Чешката република е членството й в НАТО...” и че страната формулира отбранителната 
си политика в съответствие със Стратегическата концепция на Съюза.7

 

 Посочено е 
също, че страната подготвя сили за изпълнение на ангажиментите си по чл. 5 на 
Вашингтонския договор, както и сили за участие по управление на кризи извън чл. 5 на 
договора. 

 Чешката стратегия за сигурност определя ясно ангажиментите на страната за 
подобряване на съюзните отбранителни способности, включително чрез специализация 
и поемане на водеща роля в развитието на способностите за защита от ОМП. 
Подчертава се също, че страната взема участие във формулирането на ядрената 
политика на НАТО.  В стратегията има подобно отражение и за участието на Чехия в 
европейската политика за сигурност и отбрана. 
 
 В текстовете на стратегията се съдържат 38 позовавания на НАТО и 23 - на ЕС. 
 
 Унгария 
 
 В националната стратегия за сигурност на Унгария от 2004 г. също се наблюдава 
адекватно отражение на членството на страната в НАТО, но още по-забележимо е 
отразено членството на страната в ЕС. Подчертава се, че основната гаранция за 
сигурността на страната е сътрудничеството в рамките на НАТО и ЕС.8 В разработката 
на стратегията са отчетени основните положения на стратегическата концепция на 
НАТО и Стратегията за сигурност на ЕС. Унгария определя като един от националните 
си интереси в областта на сигурността дългосрочното запазване централната роля на 
НАТО е евроатлантическата система за сигурност. В стратегията ясно е подчертано, че 
страната осигурява сигурността си в рамките на членството си в НАТО и ЕС, 
разширявайки набора от инструменти в областта на националната политика за 
сигурност.9

                                                 
4 Стратегия за сигурност на Чешката република, с. 1. 

 В отделна подточка на структурата на стратегията е представен кратък 
анализ на ролята на НАТО за сигурността на страната. Като фундаментален интерес за 
страната се посочва запазването на НАТО като основен форум за трансатлантическата 
политика за сигурност и сътрудничество. Стратегията отразява и стремежа на Унгария 
да допринася значително за постигане на целите на Съюза и да участва в целия спектър 
от мисии, включително в ръководените от НАТО операции в отговор на кризи. Като 
основен гарант за военната сигурност на страната се определя съюзното 
сътрудничество в рамките на НАТО. 

5 Пак там, с. 4.   
6 Пак там, с. 14. 
7 Пак там, с. 17. 
8 The National Security Strategy of the Republic of Hungary, p. 1. 
9 Пак там, с. 8 
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 В стратегията е отразена важността, която Унгария отдава на стратегическото 
партньорство между НАТО и ЕС и подчертава ключовата роля, която играе 
сътрудничеството в ЕС за редица аспекти на националната сигурност на страната. 
 
 Характерно за унгарската стратегия за национална сигурност e, че в нейното 
съдържание се съдържат 46 позовавания на и 71 – на ЕС, което е показател на 
вниманието отделено на невоенните аспекти на националната сигурност. 
 
 Румъния 
 
 В националната стратегия за сигурност на Румъния от 2007 г., съюзните аспекти 
на сигурността са отразени, но в по-общ контекст. Не се забелязва ключовата роля на 
НАТО за военната сигурност на страната, като ролята на Съюза е почти приравнена с 
тази на ЕС. Все пак в стратегията се подчертава, че гаранциите за сигурността 
осигурявани от НАТО на Румъния са най-солидните в досегашната история на страната 
и са израз на евроатлантическата солидарност Счита се, че членството в НАТО е 
осигурило реални гаранции за отбраната на страната.10 Подчертава се също, че е в 
интерес на Румъния да укрепва съюзните отбранителни способности и механизми и 
изграждането на нови способности и че страната ще поддържа своите ангажименти да 
предоставя на Съюза сили и да участва в операции по управление на кризи. Заявено е 
още, че страната ще се стреми да засилва участието си в развитието на общата 
политика във външните отношения и сигурността и европейската политика за 
сигурност и отбрана на ЕС. Счита се, че интегрирането на Румъния в НАТО и ЕС е 
довело до значителна промяна на нейния статут и стратегическа идентичност. Добре 
забележим е регионалният фокус на стратегията за сигурност на страната, като е 
подчертана необходимостта от евроатлантическа стратегия за Черноморския регион.11

 
  

В текстовете на стратегията на Румъния се съдържат 56 позовавания на НАТО и 
65 – на ЕС. 

 
Словакия 
 
В стратегията за сигурност на Словакия от 2005 г., членството на страната в 

НАТО и ЕС е отразено общо, без всички аспекти на съюзната сигурност и 
ангажименти. Съюзните аспекти на сигурността и отбраната са отразени по-добре в 
отбранителаната стратегия на страната. При дефинирането на националните интереси  в 
областта на сигурността е подчертано само, че Словакия ще подкрепя разширяването 
на НАТО и ЕС. Още в началните текстове е подчертано, че чрез присъединяването си 
към НАТО, сигурността на страната е гарантирана, чрез съюзни ангажименти.12

                                                 
10  The National Security Strategy of Romania, p. 26. 

 
Членството на страната в НАТО се разглежда като гаранция за нейната сигурност и 
инструмент за налагане на нейните интереси в областта на сигурността. Словакия се 
ангажира с поддръжка на трансформацията на НАТО, с реформирането и изграждането 
на своята система за сигурност с цел да участва в изграждането на необходимите 
способности на Съюза, включително участие в операции и мисии извън неговата зона 

11 Пак там, с. 34. 
12 Security Strategy of the Slovak Republic, p. 3. 
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на отговорност.13

 

 Често в текстовете на стратегията членството в ООН, ОССЕ, НАТО и 
ЕС е равнопоставено по отношение на националната сигурност. 

В текстовете на стратегията се съдържат 29 позовавания на НАТО и 26 – на ЕС. 
 
България 
 
България не успя да приеме нова стратегия за национална сигурност нито през 

2005 г, нито през 2008 г, когато бе вече съответно едногодишен член на НАТО и ЕС. 
Този факт ни лишава от възможността да направим кратък анализ доколко аспектите на 
съюзната сигурност и ангажименти са отразени в най-висшия ръководен документ за 
националната ни сигурност. Можем само да се позовем на последните проекти за такъв 
документ, разработени от предишните две правителства през 2005 и 2008 г.  

 
В проекта на стратегия от 2005 г., още в уводната част се определя, че 

членството на България в НАТО и ЕС са част от основните фактори определящи 
характеристиките на средата на сигурност и възможностите на страната са справяне с 
проблеми в областта на сигурността. Ясно е подчернато, че ако страната се изправи 
пред военна заплаха от класически тип, тя ще разчита на несравнимо по-големите 
съюзни военни ресурси.14

 
  

В проекта се подчертава още, че “ Членството в НАТО осигурява 
безпрецедентни гаранции за суверенитета, териториалната цялост, политическата 
независимост и сигурността на Република България...”15

 

, което ясно дефинира новия 
фундамент на националната ни сигурност. Запазването ролята на НАТО в 
международната система за сигурност е определено като съществен национален 
интерес в областта на сигурността. Съюзът е определен и като водещ форум за 
реализиране на интересите на страната в областта на сигурността и отбраната. Подобни 
изводи и  текстове би следвало да бъдат включени и в разработваната сега национална 
стратегия за сигурност. 

Регионалният фокус на този проект на стратегия е подчертан в извода, че 
Югоизточна Европа и Черноморския регион имат стратегическо значение за средата на 
сигурност на страната. Трайното политическо и военно ангажиране на НАТО със 
сигурността и стабилността на Югоизточна Европа се определя, като важен приоритет 
за България.16

 
 

Определени са най-общо и ангажиментите на страната към Съюза, чрез 
заявлението, че България ще допринася за развитието на засилени способности на 
НАТО и ще участва в неговите мисии и операции. Зявено е, че и като кандидатка за 
членство в ЕС, страната ни ще участва в реализирането на Европейскта политика за 
сигурност и отбрана, допринасяйки за развитието на военните и невоенни способности 
и ще поема по-широки отговорности в регулирането на кризи.17

 
 

                                                 
13 Пак там, с. 14. 
14 Стратегия за сигурност на Република България (проект одобрен с Решение на МС № 12/2005 г.), с. 1-2. 
15 Пак там, с. 2. 
16 Пак там, с. 13. 
17 Пак там, с. 13-14. 
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Членството в НАТО, обаче, се оценява като основен фактор за развитието на 
националната отбрана и че всяка военна заплаха към страната ще бъде посрещана в 
контекста на членството в Съюза. Заявено е още, че за нуждите на своята отбрана и за 
изпълнение на мисиите на НАТО, страната ни ще е в готовност за временно или 
дългосрочно разполагане на съюзни сили и технически средства на националната 
територия.  

 
За разлика от проекта от 2005 г., проектът на стратегия за сигурност на страната 

от 2008 г. поставя НАТО не като централен фактор в поддържането на 
евроатлантическата сигурност , а само като стълб на колективната отбрана. Не е 
подчертано, че членството в НАТО и ЕС е основната гаранция за националната ни 
сигурност и отбрана. Гарантирането на националната сигурност и в частност на 
военната сигурност на страната не се обвързва с решаващата роля и принос на НАТО 
като цяло, а само с провеждането на съюзна отбранителна операция на територията на 
страната.18

 

 Подчертана е, обаче, подкрепата на страната за изграждане на съвременна 
ПРО на НАТО, включително и друга инфраструктура на Съюза в нашия регион. 

Проектът на стратегията от 2005 г. съдържа 37 позовавания на НАТО и 33 – на 
ЕС, а последният проект от 2008 г. - 29 позовавания на НАТО и 30 на ЕС. 

 
Най-общият сравнителен анализ на националните стратегии за сигурност на 

шестте страни-членки на НАТО показва, че всички те поддържат и допринасят за 
развитието на съюзните политики за сигурност и отбрана. За повечето от тях НАТО е 
основната организация - гарант за националната и особено за военната сигурност и 
отбрана на страната. В стратегиите на  Румъния и отчасти на Словакия, както и в 
проекта за СНС на България от 2008 г., не е изведена ключовата роля и принос на 
НАТО за националната сигурност и отбрана на страната. Важността на НАТО и ЕС за 
националната сигурност на страните често е приравнена с тази на ОССЕ и ООН. Не са 
очертани ясно рамките на националните ангажименти към колективната сигурност и 
отбрана.  

 
На основата на гореизложеното могат да бъдат изведени няколоко препоръки за 

отразяване на съюзните аспекти и ангажименти към сигурността в стратегията за 
национална сигурност на страната: 

 
1. Ясен политически ангажимент за поддържане и развитие на съюзните 

политики в сигурността и отбраната. 
2. Максимална съвместимост със стратегическата концепция на НАТО и 

Европейската стратегия за сигурност. 
3. Членството в НАТО и съюзните гаранции за националната сигурност и 

отбрана следва да намерят ключово място в проекта за стратегия за 
национална сигурност (СНС). 

4. В СНС следва да бъде отразена общата рамка на националния ангажимент 
към съюзната сигурност и отбрана, включително участието в съюзни мисии 
и операции. 

5. В СНС следва да бъде отразена готовността на страната за приемане на 
елементи от съюзната отбранителна инфраструктура на своя територия. 
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6. В СНС следва да бъде отразен ясен ангажимент за участие на страната към 
изграждането на съюзни военни способности, необходими и за националната 
ни сигурност. 

7. Значението на ОВППС и ЕПСО за националната сигурност на страната и 
ангажираността за тяхното развитие и развитието на способностите на ЕС за 
управление на кризи трябва да намерят адекватно отражение в проекта за 
национална стратегия. 

 
 

Заключение 
 
Членството на страната в НАТО е ключово за пълно гарантиране на военната 

сигурност и отбрана. Това налага аспектите на съюзната сигурност и ангажименти да 
намерят адекватно и ясно отражение в текстовете на националната стратегия за 
сигурност. Необходими са ясни формулировки за ролята и значението на членството и 
очакванията за националната сигурност на страната. Ясно следва да бъде отразена и 
рамката на националните ангажименти към колективната сигурност и отбрана, като 
национално послание към останалите съюзници и ресурсна ангажираност за 
изграждане и поддържане на национални и съюзни способности. 

  


