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Въпросът за сигурността и безопасността в Европа  може да бъде разглеждан от 
различни гледни точки и като резултат да бъдат получени различни картини за 
очакванията и отношението към дадената тематика. В доклада е направен опит, на базата 
на избрани и структурни въпроси, да се представи мнението на автора относно средата на 
сигурност и нейните условия, предпоставящи определени отношения между НАТО, ЕС и 
съответните държави-членки. 

Основната теза на доклада се изразява в това, че европейската интеграция и 
сътрудничеството между НАТО и ЕС са изиграли съществена роля за превръщането на 
цяла Европа в едно по-сигурно и безопастно място. Все още обаче пред постигането на 
истинска стабилност в региона стоят редица проблеми, които в непрекъснатия процес на 
глобализация стават все по-трудни за решаване. Условията на икономическа криза 
допълнително усложняват ситуацията, в която НАТО и ЕС трябва да съгласуват 
действията си. Настоящата тенденция на съкращаване на военните бюджети на страните-
членки на ЕС, с цел по-големи икономии водят до търсене на по-ефективни стратегии, 
каквато е тази за „интелектуална отбрана“ и.. До каква степен обаче тези стратегии могат 
да издържат на орязване на бюджета предвиден за сигурност и отбрана, преди да се 
окажат неефикасни при справянето с проблемите в тази област, тепърва ни предстои да 
разберем. 

    Като естествено начало на анализа в доклада може да се приеме краткото (на базата на 
няколко съществени параметри) описание на състоянието на средата, от която на 
практика произтича необходимостта от по-ефективни и всеприети стратегии в 
прилагането на колективната отбрана.На първо място все по-често се задава въпроса за 
това как да бъдат постигнати актуалните стратегически цели (като пример: от 
Лисабонската концепция) в условията на световна икономическа и финансова криза, от 
която като следствие е факта за намаляване на разходите за отбрана и ограничаване на 
възможностите за финансиране, а от там и на мащаба на усилията в областта на 
сигурността и отбраната.  

     На следващо място може да се приеме, че международната система за сигурност в 
никакъв случай не намалява своите потребности, а напротив, очевидно е нарастването на 
потребността от ефективно трансатлантическо коопериране. Това е породено от 
непрестанните заплахи, някои от които макар и географски отдалечени от Европа, в 
епохата на глобализация могат да бъдат също толкова сериозни като тези в 
непосредствена близост. Тук трябва да се направи ясното разграничение между сигурност 
в ЕС и сигурност в Европа. Както е посочено в Европейската стратегия за сигурност 
„първата отбранителна линия, често ще бъде извън европейските граници. Новите заплахи 
са динамични..Концепцията прекалено рано не се отнася за предотвратяването на 
конфликти и предотвратяването на заплахи.“ Такъв тип заплахи са: 



- Тероризъм - не зачита по никакъв начин човешкия живот и демократичните 
ценности. Неговият глобален характер, разрушителни последици и способността 
терористите да бъдат набирани чрез радикализация и разпространение на 
пропаганда по интернет, както и различните пътища за финансиране, го превръщат 
в съществена и все по-нарастваща заплаха за нашата сигурност.(През 2007 г. 
двадесет и шест души бяха задържани в международ-на антитерористична операция 
на Евроюст в Италия, Франция, Румъния, Португалия и Обединеното кралство. 
Организацията планираше да извърши нападения в Италия, Афганистан, Ирак и 
арабските страни.Източник: Годишен доклад на Евроюст за 2007 г., стр. 34—35.;  
През 2008 г. благодарение на усилия на национално и регионално рав-нище, както и 
на равнище ЕС, бяха арестувани 1009 души в тринадесет страни по обвинения в 
тероризъм.Източник: Доклад на Европол „Тероризъм— състояние и тенденции“ за 
2009 г., стр. 6.) 

- Разпространения на оръжия за масово унищожение– Индия, Пакистан, Северна Корея. 
Могат да изложат на риск Европа, независимо от отдалечеността. 

- Регионални конфликти-  
- Липса на държавност 
- Организирана престъпност- В различните си форми те най-често се проявяват там, 

където може да реализират максимални финансови ползи с минимален риск, 
независимо от границите. Трафикът на наркотици, икономическата престъпност, 
трафикът на хора, незаконното прехвърляне на хора, трафикът на оръжия, 
сексуалната експлоатация на малолетни и детската порнография, придружените с 
насилие престъпления, изпирането на пари и документалните измами са само някои 
от проявленията на организираната и тежката престъпност в ЕС. Наред с това 
корупцията застрашава устоите на демократичната система и правовата 
държава.(През февруари 2008 г. повреме на операция „PIPAS“ (срещу организация, 
занимаваща се с измами с кредитникарти) бяха арестувани 100 душии бяха 
претърсени 48 адресапри съвместно разследванемежду 11 страни, координираноот 
Европол. Източник: Годишен доклад наЕвропол за 2008 г., стр. 24) 

- Киберпрестъпността - представлява глобална, техническа по своя характер, 
трансгранична, анонимна заплаха за нашите информационни системи, поради което тя 
изправя правоприлагащите органи пред множество допълнителни предизвикателства. 

Те не могат да бъдат възприемани само като външни за съюза, тъй като има 
неразривна обвързаност на вътрешните и външните аспеки на сигурността.През двадесет 
и първи век Европейският съюз (ЕС) наброява около 500 милиона души от 27-те държави, 
които съставляват Съюза. Икономическият растеж, наред с възможностите, предоставени  
на свободното и демократично общество, основано на правовата държава, водят до 
благоденствие за европейските граждани; тези възможности обаче носят и рискове —
терористи и други престъпници се стремят към злоупотреба с тези свободи в преследване 
на разрушителни и злонамерени цели. Същевременно увеличената мобилност на хората от 



своя страна прави по-голяма общата ни отговорност да защитим свободите, на които се 
радват всички граждани на Съюза. 

Справянето с тези проблеми са заложени в стратегическите цели на ЕС – 
Предприемане на действия срещу заплахите(както вътрешни, така и външни за сьюза); 
Изграждане на сигурност в съседните ни региони; Устанояването на международен ред, 
основан на ефикасен многостранен подход.  

Никоя държава обаче не е способна да се справи сама със сложните проблеми на 
съвремието, нито пък ЕС сам по себе си. Нужна е както отдаденост на каузата от всяка 
една страна-членка, така и ефективна и ефикасна политика и координация на ниво ЕС, и 
коопериране и сътрудничество с НАТО. 

САЩ( също негодуват срещу преакалените икономии в тази област от страна на 
държавите в Европа. Според политиците отвъд океана(САЩ), недостатъците на 
политиката за сигурност в Европа са обусловени от общите принципи на отбранителната 
политика. На 31 януари 2013 година НАТО публикува ежегодния си политически доклад 
за изминалата 2012 година. По този повод, генералният секретар на НАТО, Андерс Фог 
Расмусен, заяви: “Ако се съхранят сегашните тенденции в областта на разходите за 
отбрана, те ще ограничат практическата възможност на европейските страни-членки на 
НАТО да работят съвместно със своя североамерикански съюзник. Съществува и риск за 
отслабване на американската поддръжка за нашия алианс”, – в своя коментар към 
представения в Брюксел отчет.Делът на американско участие в общите военни разходи 
на страните-членки през 2012 година възлиза на 72 %. За сравнение, този дял през 2007 
година е бил едва 68 %. Това означава, че главните военни сили на континента – Франция, 
Германия, Италия и Великобритания – намаляват своите военни разходи, прехвърляйки 
все повече отговорности на гърба на американците 

   Китай ще увеличи бюджета си за отбрана с 10,7% през настоящата година. В 
бюджетния доклад, представен пред Националния народен конгрес, се посочва, че 
бюджетът за отбрана през текущата година ще бъде увеличен с 10,7% до 720,2 млрд. юана 
(115,7 млрд. долара), предаде „Франс прес“. 

    Направеният анализ на съвременната среда в нейната комплексност дава възможност за 
възприемане и разбиране на посланията, които все по-често и настоятелно се отправят 
напоследък: 

- Влиянието на икономическата криза върху размера на разходите за отбрана се 
възприема от всички като един обективен фактор, а не като израз на субективно 
отношение към общата политика за сигурност; 

- Фокусът на разходите за отбрана се измества от икономичността към ефективността, 
т.е. днес не е толкова важно колко ще се похарчи, а как ще бъдат похарчени по-
малкото пари за отбрана 



- Намиране на начини, при намаляване на разходите за отбрана, за нарастване на 
способностите за качствения мениджмънт 

- Кризата не бива да бъде мотив за отслабването на връзките между 
организациите(НАТО, ЕС) и техните страни-членки, а напротив , трябва да се 
възприеме като предизвикателство и причина за тяхното засилване и 
разционализаиране. 

Приемайки напълно тези послания, внедряването и използването на концепцията за 
интелигентна отбрана изгежда най-разумния модел, към който ЕС и НАТО би трябвало 
да се придържат. Какво точно представлява интелигентната отбрана и защо е най-
примамливата перспектива пред ЕС и НАТО? И крие ли рискове? 

   Най-кратко, независимо дали от гледна точка на НАТО, ЕС или страните-членки, 
интелигентната отбрана може да бъде определена като една концепция за качествена 
промяна в прилагането на колективната отбрана. Защо качествена, а не количествена? 
Защото количеството средства и самите средства, като такива, използвани за сигурност и 
отбрана няма да бъдат променени. Интелигентната отбрана се свежда до разкриване на 
нови начини за прилагане на същестуващи, познати вече средства с цел постигане на по-
висока ефективност при предоставянето на продукта. Това е една иновация, насочена към 
намаляване на разходите за създаване на продукта „колективна отбрана“. Това напълно 
отразява адаптирането на НАТО и ЕС към условията на средата-икономическа и 
финансова криза, съкращаване на бюджетите. 

   Търсенето на максималната добавена стойност обаче налага прилагането на 
концепцията за интелигентна отбрана при отчитане на различията в моментното и 
бъдещото състояние на отделните страни-членки и използването на индивидуален подход 
по въпросите на възможното сътрудничество. Това е едно от основните 
предизвикателства пред внедряването на дадената концепция. Друго такова е свързано с 
интегрирането и споделянето на същствуващите и бъдещите отбранителни способности 
на страните-членки(pooling and sharing). Трябва да се отчете, че при услоия на занижена 
сигурост страните действат по различен начин една от друга и често това съгласуване е 
много трудно. 

  Определено тези предизвикателства в условията на икономическата и финансовата криза 
и повишеното недоверие в европейските институции могат да се окажат трудни за 
преодоляване бариери.ЕС е една идея, в която въпросът за сигурността и отбраната играе 
изключително важна роля и е показна за вярата на хората в тази идея. Сигурността е 
предпоставка за развитие! Най-удачното адаптиране на ЕС и НАТО към условията на 
средата – глобализация, нарастващи заплахи, тяхната динамичност и мащаб на 
проблемите, които биха причинили, икономическа криза, увеличаване на военните 
бюджети на трети страни – е именно съвместното прилагане на концепцията за 
интелигентна отбрана. Както обаче вече беше отбелязано има един определен минимум, 



до който може да продължи съкращаването на разходите за отбрана от страните-членки и 
прилагането на тази концепция да бъде ефективно. Ако управляващите не разберат това, 
не постигнат съгласие и не възприемат дадената кауза, то пред Европа остава една 
неблагоприятна перспектива –подложена на заплаха в близкото бъдеще тя да не може да 
се осигури нужната защита. Освен, че ще бъде много по-скъпо от навременната 
превантина дейност, то ще подкопае още повече основите на идеята за ЕС. 


