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Нови  предизвикателства пред 
съюзната политика за сигурност 

Уважаеми дами и господа, 
 
Благодаря за възможността да се обърна към Вас в рамките на настоящата 

конференция и да се спра на основните предизвикателства пред сигурността от 

перспективата на Северноатлантическия Алианс. В първата част ще се спра на 

основните предизвикателства пред сигурността, докато във втората ще представя по-

важните акценти и възможностите за постигане на единен отговор на НАТО, както и на 

задачите стоящи за разрешаване пред Алианса. 

 

На първо място, бих желала да се спра на темата за Русия. С анексирането на Крим 

през 2014 г. за първи път от Втората световна война една държава анексира част от 

друга с насилие. Свидетели сме на война не само срещу Украйна, а и срещу 

евроатлантическата система за сигурност, градена през последните 40 години въз 

основа на Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г. Рекламирайки за себе си правото 

на защита на рускоезични малцинства и сънародници в чужбина, Русия нарушава 

принципите на съблюдаване на суверенитета, независимостта и териториалната цялост 

на държавите и ненамеса във вътрешните работи. Нарушен е и Меморандумът от 

Будапеща от 1994 г., гарантиращ териториалната цялост и политическата независимост 

на Украйна в замяна на присъединяването й към Договора за неразпространение на 

ядрени оръжия. 

Свидетели сме на актуализация на методите на хибридната война, включващи 

антизападна и националистическа реторика, проличаваща напр. в актуализираната 

версия на руската военна доктрина от декември 2014 г., медийна манипулация, 

кибератаки, употреба на специални сили под маската на местни сили за сигурност. 

Пълното прилагане на Минските споразумения от февруари т.г. представлява частично 

разрешение на конфликта. Страните в конфликта следва да направят всичко по силите 

си, за да изпълнят задълженията си по примирието и изтеглянето на тежкото 

въоръжение от демаркационната линия. Споразуменията се нарушават от 

сепаратистите ежедневно, но дори и при пълното им спазване проблемът с 

незаконното анексиране на Крим няма да бъде решен. Русия е призована да даде своя 

принос за деескалация на напрежението и намиране на трайно решение на конфликта, 

базирано на уважението пред международно признатите граници на Украйна. 

В същото време, настъпателните действия на Русия, вкл. разполагането на различен 

вид оръжия в района на Балтийско и Черно море, е явна индикация, че за 

продължителен период от време Русия ще води политика, враждебна към основните 

демократични ценности. Алиансът не търси конфронтация или сблъсък с Русия, но 
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цената за това не трябва да са компромиси с принципите и ценностите, върху които се 

основава сигурността на Европа и Северна Америка. 

 

Вторият голям комплекс от предизвикателства пред съюзната политика за сигурност 

произтича от региона на Близкия изток и Северна Африка, където рисковете пред 

сигурността са различни, но не по-малко сериозни. Провалени или слаби държави 

генерират регионална нестабилност и междуетническо напрежение. Свидетели сме на 

продължаващ конфликт в Сирия, напрежение и тероризъм в Ирак, борба за надмощие 

в Йемен и Либия. Терористичната групировка „ИД“ преследва целта си за създаване на 

нов световен ред, основан на нейния религиозен, политически и военен авторитет над 

мюсюлманите в света. Ислямска държава е рафиниран противник, който с помощта на 

електронните и социалните медии успява да привлече все повече млади и образовани 

европейци с висок социален статус. Допълнителен проблем представляват 

чуждестраните бойци, завръщащи се в страните по произход, застрашават с действията 

си сигурността на евроатлантическото пространство.  

На фона на влошаващата се хуманитарна ситуация и последствията за регионалната 

сигурност и стабилност НАТО подкрепя двустранните усилия на съюзници и партньори 

чрез координация на различни дейности, вкл. разузнаване и обмен на информация за 

чуждестранни бойци. В допълнение, всички страни членки на НАТО участват в 

глобалната коалиция за борба с Ислямска държава, структурирана около следните 

принципи: военно противодействие (бомбардировки, обучение на иракски сили за 

сигурност и на части от сирийската опозиция); пресичане на финансовите потоци на ИД, 

вкл. и от продажба на енергийни източници; спиране на притока на чуждестранни 

бойци, вкл. засилен контрол на границите, превенция и реинтеграция; полагане на 

специални грижи за спасени лица (медицински грижи за жени и деца, възстановяване 

на електрозахранване и водоснабдяване) в зоната на стабилизация; изпращане на 

контрапослания. 

 

Макар и различни по своя характер и произход, двата комплекса от рискове пред 

сигурността са обединени от амбицията за създаване на нов глобален ред, основан в 

единия случай на връщането към сфери на влияние от 19 век, а в другия на 

псевдорелигиозен политически модел, който претендира за ексклузивност и чиито 

действия вече се класифицират като престъпления срещу човечеството. И в двата 

случая се прилагат методи на хибридната война, заплашващи да подкопаят устоите на 

отворените общества на либералните демокрации, чиито най-големи постижения – 

многообразието и толерантността – се тълкуват като слабост и възможност за оказване 

на влияние. Докато в единия случай тези вътрешни рискове произтичат от 

мобилизирането на медии, финансиране на политически партии и неправителствени 

организации и се използват и други лостове за влияние, вкл. по линия на енергийната 

зависимост, историческа и емоционална близост и т.н., в другия с помощта на 

пропагандата се предлага алтернативен политически и религиозен ред със собствена 
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есхатология, набиращ все повече привърженици. Тези предизвикателства са от 

стратегическо, а не от тактическо естество, и се очертават като дългосрочни рискове, 

подлагащи на изпитание единството на Алианса. 

Позовавайки се на актуалната Стратегическа концепция на НАТО от 2010 г., отговорът 

на НАТО отразява усилията на Алианса за проектиране на стабилност в един 

непредвидим свят. Предизвикателството към Алианса се състои в намирането на 

правилния подход и дългосрочната адаптация към заплахите от изток и юг и техните 

стратегически импликации, обхващаща военния и политическия компонент. 

 

На съмита на НАТО в Уелс през септември 2014 г. Алиансът потвърди ангажимента си 

по член 5 на Северноатлантическия договор, според който нападение над една 

държава се счита за нападение над всички и който е в основата на колективната 

отбрана на Алианса. В светлината на тази задача бе приет и Планът за действие за 

готовност, най-съществената промяна в стратегическото позициониране на Алианса, 

състоящ се от два големи пакета мерки. Целта на първия пакет (наречен "мерки за 

гарантиране сигурността на съюзниците" – Assurance Measures) е да гарантира 

сигурността на съюзниците чрез съществено увеличаване на провежданите военни 

учения на НАТО на територията на страни-членки от Източна Европа. Провеждането на 

военни учения на НАТО налага и разполагането на военна техника на територията на 

страните от Източна Европа.  

Целта на втория пакет от мерки (наречен "мерки за адаптация" – Adaptation Measures) 

е в страните от Централна и Източна Европа да бъдат изградени щабни елементи за 

интегриране на войски на НАТО. Основното им предназначение ще бъде 

координиране и подпомагане на планирането и провеждането на многонационални 

учения и тренировки на НАТО, както и осигуряване на приемането и настаняването на 

други формирования от Алианса. Такива елементи първоначално ще бъдат изградени в 

Естония, Литва, Латвия, Полша, Румъния и България, а след това и в други страни 

членки на НАТО. 

При все това, възпиращият ефект от Плана за действие за готовност следва да бъде 

допълнен. Наложителни са допълнителни мерки за намаляване на непредсказуемостта 

на Москва. В допълнение, в контекста на ревизията на съюзническата стратегия за 

морска сигурност наложително е разработването на стратегия за Средиземно море, 

бъдещето на операция Active Endeavour и сътрудничеството с ЕС при провеждането на 

операцията за борба с контрабандата и незаконното транспортиране на бежанци 

в Средиземно море EUNAVFOR MED. Не по-малко важно е разработването на стратегия 

за Черно море, което има стратегическо значение за Алианса като пресечна точка на 

заплахите от изток и от юг. 

Не на последно място предизвикателство пред съюзната политика за сигурност трябва 

да е гарантирането на технологично превъзходство, вкл. в областта на кибер- и 

хибридните заплахи.  
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Позволете ми да отбележа в този контекст, че изпълнението на член 5 не може да е 

само декларативно. Неговата реализация изисква той да е финансово подплатен. Във 

връзка с това, съюзниците следва да положат усилия за изпълнение на ангажимента 

спрямо разходи за отбрана, поет на съмита в Уелс, а именно отделяне на 2% от БВП за 

отбрана и 20% от него за модернизация на ВС. На фона на украинската криза някои 

страни като Германия, Полша и Балтийските страни са увеличили разходите си за 

отбрана. Въпреки това само Полша, Естония, САЩ, Великобритания и Гърция покриват 

този критерий, а само Франция, Норвегия и Турция отделят повече от 1,5 % за отбрана. 

Тази статистика е обезпокоителна, отчитайки растящите разходи за въоръжение в Азия, 

Близкия изток, Русия и Африка по данни на SIPRI. 

Във вътрешнополитически план въпросът за разходите за отбрана е свързан и с 

изработването на подходяща стратегическа комуникационна стратегия. Според 

наскоро проведено изследване на Pew research centre общественото мнение в големи 

европейски държави – Германия, Франция, Италия –е против задействането на член 5 и 

използването на сила, ако съюзник бъде нападнат от Русия.  

Свързана с това е и политическата адаптация, не по-малко важна от военната. Водещ 

елемент в НАТО е политическият, в същото време, съвременните заплахи за 

сигурността показват, че невоенни рискове могат да имат директни импликации от 

военно естество за засегнатите държави.  

Действителен напредък в очертаните от мен сфери изисква ясен политически 

ангажимент и солидарност между членовете на Алианса. Това включва два елемента: 

запазване на единна позиция между европейските държави от една страна и запазване 

на силна трансатлантическа връзка от друга.  

Единството и сплотеността в рамките на Алианса са отправна точка и за това Алиансът 

да проектира сигурност и стабилност извън границите на евроатлантическото 

пространство, реализирано чрез партньорската политика. Партньорската политика е 

основана на осъзнатата взаимна полза от сътрудничеството между Алианса и 

партньорите, както и на идеята, че сигурността на партньорите допринася за 

сигурността на Алианса. Крачка към нова партньорска политика бяха инициативите за 

повишаване на оперативната съвместимост и за изграждане на способности, приети на 

Съмита в Уелс, с най-изявените партньори – Австралия, Финландия, Грузия, Йораноя, 

Швеция. Настоящите предизвикателства пред сигурността налагат нов прочит на 

партньорската политика и в допълнение, демонстрират значението на стабилна 

периферия на НАТО.  

НАТО оказва подкрепа на Украйна от началото на кризата в областта на сектора на 

сигурност и отбрана и програми за развитие на способности. Алиансът трябва да търси 

възможности за оказване на допълнителна подкрепа за Украйна и другите съседи на 

Русия – Армения, Азербайджан, Грузия и Молдова, вкл. по линия на подкрепа за 

реформи сферата на сигурността и отбраната. На провеждащата се в момента редовна 

среща на министрите на отбраната на страните членки на НАТО е приет пакет от мерки 

в подкрепа на изграждане на способности на Молдова.  
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Също така, предстоящият през юли 2016 г. съмит във Варшава следва да бъде 

използван като възможност за търсене на възможност за оказване на по-силна 

подкрепа на южните партньори, вкл. и по линия на подкрепа на глобалната коалиция 

срещу ИД. В това отношение Алиансът може да се опре на опита от сътрудничеството и 

оперативната съвместимост с партньорите, натрупан в хода на мисията на ИСАФ. 

Част от партньорската политика е и политиката на отворени врати на НАТО. Кризата в 

Украйна постави в нова светлина и въпроса за разширяването на Алианса. Политиката 

на отворени врати следва да намери разумен баланс между политическите аспекти на 

разширяването, от една страна, и способността на страните кандидатки да гарантират 

сигурността на Алианса, от друга. В края на тази година се очаква Алиансът да вземе 

решение относно отправянето на покана към Черна гора, най-напреднал кандидат за 

членство. Надяваме се страните от региона, кандидатки за членство, за положат повече 

усилия за изпълняване на критериите за членство, за да може членството в Алианса да 

бъде и гаранция за регионалната сигурност в съседство с България. 

 

Уважаеми дами и господа, благодаря за вниманието! 

 

 

 

 

 

 

 


