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В условията на XXI век проблемите свързани със сигурността придобиват други 

характеристики свързани с нови измерения на сигурността, нов начин на мислене и 

преминаване към мултидисциплиниран подход. Както човешкия живот е свързан с 

много динамика, която не позволява пълна неподвижност. Така е и при сигурността- тя 

е динамична и изискава постоянно обновление. Именно за това говорим за новите 

характеристики на сигурността, защото в нея влизат нови и нови аспекти, които 

несъмнено засягат, както България и останалите членки на НАТО, така и световния мир 

и сигурност. Глобализацията, формирането на нов световен ред, развитието на 

мултиполяризацията засилват обвързаността между държавите в сферата на 

сигурността и отбраната. Съвременните заплахи за сигурност лесно и бързо се 

разпространяват, засягат други държави, дори цели райони, а в някои случаи 

дестабилизират свтовния мир. Всичко това води до формирането на нов световен ред в 

сферата на сигурността и международното сътрудничество. Сигурността е комплексно 

понятие, което е като пъзелът, всяка част е самостоятелна, отличима от другите, но 

всички части правят едно цяло. Сигурността се възприема като едно цяло. Ако една 

част липсва това води до непълнота и незавършеност на цялата система.  

Дневният ред на XXI век несъмнено трябва да е свързан с първото ниво на 

сигурност - хуманитарната сигурност. Проблеми свързани с бежанци, корупция, 

бедност, природни бедствия, катастрофи и др. Но като цяло съвременните 

предизвикателства не са само в хуманитарните аспекти, но и в заплахите от 

терористични актове и развилата се информационна революция, трансграничната 

огрганизирана престъпност, сепаратизмът, кибер атаките и нейните последствия.  

Ключов въпрос в сферата на сигурността е как при тези условия да се осигури 

сигурност, как да се неотрализират съвременните заплахи и да се гарантира световен 

мир.  

В този ред на мисли трябва да се запитаме - Готови ли сме пред новите 

предизвикателствата на XXI век? Готови ли са гражданите, готови ли са държавните 

институции, готови ли са международните огранизации?  Именно за това се осъществи  
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срещата на НАТО на върха в Уелс. Тази среща беше от изключителна значимост в 

условията на променената среда за сигурност. Новите реалности на международната 

сцена поставят на преден план Украйнската криза и отношенията Русия – Украйна - 

ЕС, набиращата скорост джихадистката група „Ислямска държава“, както и  

икономическите и енергийни отношения. 

Русия трябва да промени политическият си курс спрямо Украйна. Близо 2600 

души са загинали от началото на конфликта, а милиони души са напуснали домовете 

си. Дестабилизацията в региона и задълбочаването на кризата крие последствия за 

световния мир и сигурност. НАТО като организация, базирана на сътрудничесто трябва 

да се стреми към регулиране на конфликта. Ще цитирам генералния секретар на НАТО 

Андерс Фог Расмусен, който заяви: „Продължаваме да призоваваме Русия да изтегли 

своите войски от границата с Украйна и да започне активно участие в мирния процес в 

региона.“  Несъмнено ситуацията предизвиква  нестабилност, но в крайна сметка 

Украйна трябва да направи своя съзнателен избор. Тук ролята на НАТО като 

международна организация е да покаже единството и колективността на своя военен 

съюз. Да  покаже, че той е източник на стабилност и съюз способен да се справи с 

новите предизвикатекства. Нека не забравяме и развитието на събитията в югоизток. 

Ислямската държава представлява опаснот не само в регионален план, но и в световен 

мащаб. През последната година Ислямска държава се прояви като най-кръвопролитната 

и най-сектантската джихадистка групировка. Тя се сдоби с висока популярност не само 

в Близкия Изток, но и по целия свят. Тя постави на преден план сирийския конфлик и 

се наложи като основна сила на световния джихадизъм.  

В сферата на сигурността в съвременните условия е необходим системен подход, 

за да може да се действа правилно и адекватно. Да се гарантира всеобщата сигурност в 

този динамичен и изпълнен с непредсказумени моменти свят. Гражданите на XXI век 

се оказват неподготвени, върху тях се нанася отрицателно въздействие, а всичко това 

води до сътресения във всичките етажи на властта, от там дори и в регионален и 

световен мащаб. Необходимостта от решения води до предприемане на конкретни 

действия. Едно от тях е срещата в Уелс, на която бе приет План за действие на НАТО, 

съдържащ пакет от мерки за реагиране на промените в условията на сигурност по 

границите на алианса и отвъд тях. Всички политически лидери на 28-те държави се 

съгласиха по 18 точки, предвиждащи защита по море, земя и въздух. Тези 

специализирани сили трябва да са с бърза готовност, за да може да се реагира 
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адекватно. В пакета се предижда разработване на нови визиии за отбрана и преглед на 

целия сектор за сигурност. Всички тези мерки биха довели до справяне с новите 

предизвикателства, защото не случайно ангажимент на НАТО е колективната отбрана, 

гарантирането на сигурност и управлението на кризи. За целта е необходимо всички 

съюзници да допринесат към тази колективана отбрана чрез адаприране и усвояване на 

новите мерки за сигурност. Именно за това едно от съществените решения, взети на 

срещата е увеличаване на разходите за отбрана до 2% от БВП, като до 20% от тези 2 да 

бъдат инвестирани в ново въоръжение и техника. Нарастването на военните бюджети 

ще стане кординирано, чрез системата за планиране на НАТО както и чрез платформа 

за оперативно сътрудничество. Предвижда се създадаване на съвместни сили с висока 

степен на готовност, които да са в състояние да реагират в рамките на няколко дни на 

възникналата опасност.  

Изцяло променената среда за сигурност изисква бърза реакция и колективна 

готовност, изисква НАТО да се докаже като ключов фактор в системата за сигурност, 

да покаже обединение и решимост пред новите заплахи за сигурност.  

Геополитическото разположение на страната я поставя в особена близост до 

основните проблемни зони за световната сигурност. Като част от Черноморския регион 

развитието на ситуацията в Украйна е особено важно за България. Визирайки 

проблемите там, на преден план излизат няколко заплахи, най-вече свързани с 

преосмисляне на структурата на отбраната и идентифициране на нестабилността в 

близост до държавните граници. 

Основен проблем посочван като сериозна заплаха във „Визия 2020“ е новият тип 

хибридни войни представляващи „прилагане на конвенционални методи с похвати от 

партизанска война, прикрито подпомагане на сепаратистки групировки, кибератаки и 

пропаганда, икономически натиск и действия, противоречащи на международното 

право“. В тази връзка разглеждайки конфликта в Украйна като риск за България, няма 

как да бъде отклонен и въпросът за енергийната сигурност - сериозно застрашена и 

нуждаеща се от възможности за диверсификация. Освен конфликта в Украйна като 

заплаха за сигурността се посочват и „замразените “ конфликти в Европа. 

Друг аспект засягащ сигурността на страната, ЕС и НАТО са събитията в 

Близкия Изток и Северна Африка (Сирия, Ирак, терористични групировки - Ал Кайда, 

Ислямска държава и други радикални групировки, Либия, Египет, Ливан, 
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Палестинските територии, а също и в Афганистан), а също и нестабилността на 

балканските държави в политически и икономически план, както и тенденцията към 

сепаратизъм. 

Конкретни заплахи, които следва от изброените по-горе конфликтни зони са: 

- Разрастване на заплахата от международния тероризъм - (обезпокоително е 

участието в конфликтите в Сирия и Ирак на европейски граждани и 

присъединяването им към джихадистки структури - опасност за 

националната сигурност). 

- Миграционен поток - заплаха за националните граници, проблем на  

държавните институции свързан с интеграция, осигуряване на адекватна 

социална помощ, опасност от инфилтрация на терористични групировки и 

криминално проявени лица. 

- Заплаха за киберсигурността 

- Заплаха от енергийна криза 

С тези рискове, според „Визия 2020“, страната не може да се справи 

самостоятелно, а само чрез сътрудничество с международни партньори и реформи, 

които да доведат до ефективна координация между отделните институции в сектора за 

сигурност и извън него. Реформи, включващи: изграждане на съвременна визия на 

армията чрез гарантиране и разпределяне на ресурсите, така че да се осигури 

интеграция към силите на НАТО, модернизация и въоръжение. Предвижда се 

уеднаквяване на обучения, тренировки и подготовка в съответствие с тези на НАТО, 

адаптация на разходите спрямо бюджета, правилно разпределение на ресурсите, както и 

модернизация на военноморските, сухопътни и въздушни сили. Всички тези реформи 

водят до трансформация на визията ни за отбрана и за по-ефективно и пълноценно 

адаприране на България към Евроатлантическата общност. 

Членството на България в НАТО допринесе за повече стабилност и сигурност, 

даде възможност на българския политически елит да участва равностойно в правенето 

на политики в областта на сигурността и отбраната, възможност за осъществяване на 

националните ни интереси по един по-ефективен и адекватен начин. Въпреки това 

„Визия 2020“ доведе до поляризация в средите на българския политически елит. Ясно 

бяха очертани две позиции относно проектодокументът и отношението на България 

към украинската криза. Тези позиции ясно личат и в предизботните програми като 
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отличителен белег характеризиращ идейните платформи на политическите партии и 

варират от крайно-негативни през умерено-позитвни. Разногласията между 

политическия елит доведоха до смекчаване на позицията на страната относно визията  

като член на НАТО. България не може да се отдалечи от поетия курс на стратегическа 

отбрана на Северноатлантическата организация. Интеграцията е единственият 

правилен път в условията на съвременните предизвикателства. Липсата на единна 

позиция от страна на политическия елит забавя тази единствена възможност за 

страната. Динамиката на международните събития променя същността на външната 

политика, а от там и начинът на правене. Всяка една такава промяна изисква бърза 

реакция от страна на българския политически елит, защото в условията на XXI век 

събитията вземат неочакван ход. Небходимо е българският политически елит да 

определи военните приоритети, както и потребностите от сигурност съгласно 

националните интереси. 

България би могла да изиграе ролята на стабилизиращ фактор в региона за 

гарантиране на мира и сигурността, добросъседството и разбирателството. Ролята на 

България в този географски и геополитически възел остава важна, ето защо нашите 

усилия в областта на отбраната и сигурността трябва да насочени към мирното 

опазване на региона. 

В изпълнения с нарастващи рискове свят България е направила най-добрия 

избор, а именно да се включи в Система за колективна сигурност - НАТО. За да може 

българското общество да възприеме членството си ефективно, то българският 

политически елит трябва да се вслуша в собствения си народ и да утвърди значението 

на НАТО като стратегически приоритет. 

Един от най-важните приоритети за всяка една страна са заплахите с 

асиметричен характер. Това са международният тероризъм, трансграничната 

организирана престъпност, разпространението на оръжия за масово унищожение. 

Тероризмът е една от най-големите заплахи в условията на XXI век. Той води до 

паника в обществото, децентрализира структурите на управление и нарушава световния 

мир. Според мен обществото на XXI век живее в несигурност, въпреки готовността и 

усилията, които полага за неутрализиране заплахите породени от различно естество. В 

съвременният свят значението на хуманитарната сигурност все повече се увеличава. 

Хуманитарната сигурност е свързана с установяването на проблема, предварителна 
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информация, анализ и начертани бъдещи последствия и резултати. Хуманитарната 

сигурност изисква колективност и единодействие. Осигуряването на такава сигурност 

спред мен обвързва редица субекти - граждани, политически институции, регионали и 

международни огранизации.   

Всички тези заплахи могат да доведат до сътресения в целия свят. Целта на 

превенцията в XXI век е да не се стига до тази крайна точка, а да се съчетаят силата, 

мощта и устойчивостта в едно. Основното предназначение на НАТО е опазването на 

сигурността на наейните членки посредством военни действия. И това води до 

заключението, че именно чрез международните организации, държавите могат да 

предотвратяват конфликти и заплахи.  

Светът трябва да се обедини под една обща цел, а именно превенция и готовност 

пред заплахите изброени по-горе. В сферата на сигурността в съвременните условия е 

необходим системен подход, за да може да се действа правилно и адекватно. Да се 

гарантира всеобщата сигурност в този динамичен и изпълнен с непредсказуеми неща 

свят.  

Въпреки че се взимат мерки за превенция и готовност на гражданите това не 

гарантира абсолютна сигурност. Винаги ще съществува риск за нашата сигурност, но 

колкото повече несигурност ни предлага днешния свят, толкова повече човечеството се 

стреми към развитие, толкова повече ще се увеличава възможността да предсказваме, 

да въздействаме и да вземаме адекватни и критични решения. 

 


