
Сигурност в Европа – реалност 
 и перспективи 



СРЕДАТА 

ИКОНОМИЧЕСКА И 
ФИНАНСОВА КРИЗА 

ЛИПСА НА ДЪРЖАВНОСТ 

ТЕРОРИЗЪМ 

ОРГАНИЗИРАНА 
ПРЕСТЪПНОСТ 

РЕГИОНАЛНИ 
КОНФЛИКТИ 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА ОМУ 

КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ 

„ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ЕВРОПА ИМА ТАКОВА БЛАГОДЕНСТВИЕ, 
ТАКАВА СИГУРНОСТ И ТАКАВА СВОБОДА“ 



БЪЛГАРИЯ 

ИСПАНИЯ 

КОСОВО 

СЪРБИЯ 

ЕСТОНИЯ 

МАКЕДОНИЯ 



Предприемане на действия срещу заплахите 
 
 
Изграждане на сигурност в съседните ни региони  

 
 
Устанояването на международен ред, основан на 

ефикасен многостранен подход  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  



АКТЬОРИТЕ 

ЕС 
 
НАТО 
 
СТРАНИТЕ-
ЧЛЕНКИ 

• съвместни операции по разоръжаване; 
 

• хуманитарни и евакуационни мисии; 
 

• мисии за военни съвети и помощ; 
 

• мисии за предотвратяване на конфликти и 
поддържане на мира; 
 

• мисии на военни сили за управление на кризи, 
включително умиротворителни мисии и 
стабилизиращи операции след края на конфликти. 

ЕАО ВКЕС КПС ОРГАНИ НА ОПСО 



 
 
 

НАТО 
 Участие на САЩ в общи 

военни разходи – 72% 
 
 Само Великобритания и 

Гърция изпълняват критериите 
за заделяне на 2 % от БВП за 
отбрана 
 
 САЩ настояват за увеличение 

на военните разходи от страна 
на европейските страни-членки  
 
 
 
 

  
 
 
 

Китай  
 
Военни разходи 2011-2012 

– 8.3% увеличение 
Предвидено увеличение 

през 2013 с 10,7% 
 
 
 
 
 
 
 



- Влиянието на икономическата криза върху размера на разходите за 
отбрана се възприема от всички като един обективен фактор; 
- Фокусът на разходите за отбрана се измества от икономичността към 
ефективността; 
- Намиране на начини, при намаляване на разходите за отбрана, за 
нарастване на способностите за качствения мениджмънт; 
- Кризата трябва да се възприеме като предизвикателство и причина за 
тяхното засилване и разционализаиране на връзките между НАТО и ЕС; 



ИНТЕЛИГЕНТНА ОТБРАНА    
 КАЧЕСТВЕНА ПРОМЯНА В 

ПРИЛАГАНЕТО НА 
КОЛЕКТИВНАТА ОТБРАНА 

              ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
 
 Отчитане на различията в 

моментното и бъдещото състояние 
на отделните страни-членки  
  Използването на индивидуален 

подход по въпросите на 
възможното сътрудничество 
 Интегрирането и споделянето на 

същствуващите и бъдещите 
отбранителни способности на 
страните-членки ПЕРСПЕКТИВИ



ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ 
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