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„ДЖОРДЖ МАРШАЛ – БЪЛГАРИЯ“, ПРЕД 10 ГОДИШНИНАТА ОТ
ЧЛЕНСТВОТО НА СТРАНАТА НИ В НАТО
Велизар Шаламанов
Alumnus, Европейски център за изследване на сигурността „Джордж Маршал“.
През 1997 г. служебното правителство на Президента Стоянов заяви желанието на
България за членство в НАТО и дори успя да приеме национална програма за членство в
НАТО, да създаде междуведомствен комитет за интеграция в НАТО. Последващото
правителство на ОДС започна реформа в отбраната за постигане на тази цел, която до
Ноември 1998 очевидно буксуваше и пред очакването на срещата на върха през 1999
наложи промени в МО със стартиране на преглед на отбраната, приемане на Военна
доктрина и всеобхватен план за реформи. С развитието реформата в МО се създадоха
дирекции по: Отбранителна политика и планиране със Ситуационен център в подкрепа
на Програмен съвет на МО; Евроатлантическа интеграция с Център за оперативна
съвместимост във Военна Академия в подкрепа на Съвет по интеграция; Политика по
въоръженията с институт за перспективни изследвания по отбраната в подкрепа на Съвет
по модернизация; факултет по НС и отбрана във ВА и др., около които се оформи
реформаторски екип за План 2004 и Плана на действие за членство 2004.
След решението на служебното Правителство от 1997 за присъединяване към
НАТО основната стъпка на ниво Парламент бе приемането на Военната доктрина през
Април 1999, която има исторически характер за отбранителната политика на България
тествана още същата година с две ключови решения Решения на Парламента по Косово и
създаването на SEEBRIG с щаб в Пловдив. На ниво Правителство основополагащи за
отбранителната политика на България след периода на Варшавския договор (когато не е
имало българска отбранителна политика) са План 2004 и План на действие за членство
2004, приети през 1999 г. Практически, както отчете тогава ген. Михов – началник на
ГЩ, ставаше въпрос за ново военно-отбранително строителство, а не просто за реформа.
Големият преход от зависимостите на Варшавския договор към независима българска
отбранителна система, с цел да се интегрира по-късно в НАТО, наистина изискваше ново
военно-отбранително строителство на базата на новата Военна доктрина (първият
документ от такъв вид приет от Народното събрание).
С цел да подпомага развитието на сътрудничеството за отбрана и сигурност в ЮИЕ
при интеграцията на страните от региона в НАТО и ЕС, фокусиран върху доброто
управление и използване на информационните технологии, през 2001 година – няколко
дни след поемане на властта от Правителството на НДСВ, бе създадено и сдружение
Джордж Маршал - България (www.gcmarshall.bg.) Непосредствена задача при
създаването на сдружението бе да се съхрани и развие експертния потенциал, формиран в
процеса на работата по реформите в Министерството на отбраната и да се анализира
опита от съвместната работа с Министерството на външните работи и другите ведомства
в рамките на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Много важен елемент от
2
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дейността на сдружението през този период беше да се консолидират експертните усилия
на реформаторския екип в сферата на отбраната и сигурността за постигане на целта на
План 2004: покана за членство в НАТО през 2002 и приемане през 2004.
Към средата на 2001 г. изпълнението на План 2004 беше в ход и на дневен ред беше
Плана за модернизация 2010, базиран на приоритетите във Военната доктрина от 1999 за
придобиване на съвременни и съвместими с НАТО способности за ефективен принос към
операциите. Това бяха и трите важни направления в работата на сдружението:
съдействие за успешно изпълнение на План 2004, помощ за изготвяне и приложение на
План за модернизация, принос към вземане на оптимални решения за българското
участие в операциите на НАТО и ЕС, защитавайки интереса на България.
Основни постижения в работата на сдружението в периода до 2013:
1. Програма по реформа на сектора за сигурност, прозрачност и добро управление,
финасирани от Женевския център за демократичен контрол на въоръжените сили
(DCAF), „Отворено общество - България”, посолството на САЩ в България и в
сътрудничество с Института за Евроатлантическа сигурност и БАН (ЦИНСО), CESS (вкл.
спонсориране от сдружението на курсове по проблеми на сектора за сигурност в СУ и
УНСС)
2. Коалиция реформа на сектора за сигурност с подкрепата на Парламента в
партньорство с Атлантическия клуб и други неправитествени и академични организации,
вкл. БАН (ЦИНСО)
3. Електронен бюлетин „Проблеми на сигурността и реформа на сектора за
сигурност”
с
ограничено
печатно
разпространение
(http://www.gcmarshall.bg/security/index.shtml)
4. Развитие на програма в областта на управлението в извънредни ситуации в
партньорство с USTDA и посолството на САЩ в България и сътрудничество с други
НПО като съюз на офицерите от резерва Аталантик, ЦЮИЕИ и БАН (ЦИНСО)
5. Принос към подготовката на доклада на ЕС за дългосрочни изследвания по
сигурността, чрез ESRIF (European security research and innovation forum) и развитие на
програмата SfP (science for peace and security program) на НАТО в България
6. Изследване на проекти в сферата на сигурността и отбраната, изпълнени от
академични и неправителствени организаци в периода 1999-2008 „SECRES”
(http://www.gcmarshall.bg/index_files/pdfs/secres.pdf)
7. Публикуване на текстове и разпространение на знания по реформа на сектора за
сигурност в ЮИЕ и други райони в партньорство с редица наши и чужди организации.
Проблеми в сектора за сигурност, които ангажираха сдружението при разработка
на проекти и формиране на обществената му дейност:
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1. Намален капацитет на ръководния състав в МО по формиране и ръководство на
отбранителна политика и особено реализация на етапа за модернизация, на
преструктурираната по План 2004 отбранителна система.
2. Предизвикателства около участието на БА в операции – Афганистан, Ирак,
Косово и развитие на регионалното сътрудничество.
3. Изоставане в изработване и прилагане на програма за реализиране на ползите от
членството в НАТО за армията, но и за българската индустрия и изследователска /
технологична общност.
4. Намаляване на капацитета на армията да поддържа гражданските власти при
управление / справяне в извънредни ситуации.
5. Забавяне и изкривяване на реформата в сектора за сигурност като цяло с цел
повишаване на неговата ефективност, ефикасност и реализиране на икономии за
насочване на средства към други реформи в публичния сектор.
6. Лошо управление на научните изследвания и използване на методите на
операционния анализ за повишаване на капацитета на отбранителната система и нейното
трансформиране в рамките на НАТО и ЕС.
7. Засилване на съмненията за корупция, ниско ниво на прозрачнст, отчетност и
интегритет в управлението на отбраната.
Пътят напред – основни елементи в Програма 2020: Развитие на интегриран сектор
за сигурност на България – активен член на НАТО и ЕС за просперитет в ЮИЕ за защита
на българските национални интереси.
Във всички сектори се работи по вариант на Програма 2020 (което съвпада с
програмния период на ЕС 2014-2020, но и с програмата Сили на НАТО 2020). Секторът
за сигурност около МО, МВР, службите за сигурност, но и елементи от МВнР, МП,
Правителството със своя Съвет по сигурност, Парламента със своите комисии в тази
сфера и Президентът със своя КСНС, а също и части от индустрията, академичната и
неправителствена сфера с принос към сигурността, е една сложна система – основа на
държавността, която не може да се развива в интерес на обществото без единна програма.
Такава програма е съвместна, споделена отговорност на Президент, Правителство и
Парламент, а нейната липса към момента лишава страната от стабилност за развитие в
един доста несигурен свят.
В най-новата история на България има пример за реформиране на цяла система в
период от 5-6 години по програма, която е напълно изпълнена. Реформата в отбраната в
периода 1999 – 2004, която приведе системата в съответствие с приета от Парламента
Военна доктрина чрез план за реформи и постигна чрез план за членство покана през
2002 и пълноправно членство в НАТО през 2004, точно както бе записано в програмата
през 1999.
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Какви са поуките от този успешен преход 1998-2004, за да се приложат за периода
2014 -2020? Ще отбележа само няколко, макар и да има други не по-малко важни:
1. Национално съгласие за очаквания краен резултат - къде искаме да сме в края на
този период?
2. Съгласие между Президент, Правителство, Парламентарно мнозинство ( с
възможност за по-широка обществена подкрепа), постигнато чрез приемане от
Народното събрание на съвместно изготвен политически документ.
3. Преглед на състоянието на системата за сигурност и отбрана и приемане от
Правителството на всеобхаватен план за промени към желаното състояние, гарантиран в
ресурсно отношение за целия период.
4. Ангажирано, чрез конкретни проекти, въвличане на академичната и
неправителствена общност и индустрията при разработването на Плана и неговото
последващо осъществяване.
5. Специален фокус на образованието, подготовката на персонала, изследванията и
в частност използване на информационните технологии за реализиране на промените.
6. Синхронизиране на работата ни в НАТО и ЕС с националната програма и
привличане на външна подкрепа.
7. Силен и институционализиран екип за управление на промяната на политическо
и административно / експертно ниво.
Какви могат да са основните акценти от програмата в сегмента отбрана на
интегрирания сектор за сигурност, според опита на други страни в НАТО и ЕС, но на
база на състоянието в България? Това е рисково начинание за човек извън страната вече 4
години, но и предимство с уговорката, че става въпрос за ключови идеи, а не системен
план на промени и развитие. Определено има смисъл да се помисли над:
1.
Оптимизиране и разширяване на участието на българи в НАТО и ЕС по
въпросите на сигурността и отбраната, външната политика.
2.
Решително засилване на инвестициите на НАТО и ЕС на българска
територия по съюзни и многонационални проекти.
2.1. Специално внимание на инвестиционната програма на НАТО
2.2. Развитие на Центъра на компетентност и тренировъчни полигони като
многонационални проекти.
3.
Радикална промяна в процеса на развитие на способности и максимално
използване на опита в НАТО и ЕС, общите инвистиции за бързо и ниско бюджетно
постигане на националните цели за способности в сектора за сигурност и в частност за
БА чрез инструментите на интелигентната отбрана / обединение и споделяне.
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3.1. Специално внимание на проекти като ИТ модернизация, кибер отбрана,
гражданско-военно взаимодействие, мрежа за бъдещи мисии, съвместно разузнаване и
наблюдение, съюзна противовъздушна и противоракетна отбрана, морска система за
управление
3.2. Включване в инициативите за разпределени учения и разпределена мрежа от
бойни лаборатории
4. Ускорено развитие на образованието и системата за подготовка в контекста на
програмите на Съюзното командване по трансформация и използване на наличните
програми с общо финансиране с интеграция на уникалния български опит от минали
войни и операции на БА.
5. Бързо интегриране на системата за научни изследвания по сигурността и
отбраната на национално ниво, вписване в механизмите на националния фонд за научни
изследвания, програмите за иновации и максимално използване на рамковата програма
на ЕС, работата на Европейските агенции (отбрана, космос, информационни технологии
и др.), както и организацията за изследване и технологии на НАТО.
6. Излизане на българската индустрия на пазара на отбранителни проекти на НАТО
и ЕС, многонационални проекти по инициативите за интелигентната отбрана /
обединение и споделяне чрез активно участие и в Индустриалната консултантска група
на НАТО.
7. Пълна интеграция на оперативното планиране в системата за планиране в НАТО
и ЕС с цел отчитане в сценариите на български интерес и привличане на учения и
инфраструктура на българска територия.
С какво сдружение „Джордж Маршал” – България може да допринесе за
реализация на идела страната ни да се развива като демократична и свободна държава в
ЮИЕ на базата на традициите и новите възможности? Естествено приноса е свързан с
дълбокото убеждение, че основата на държавността е сектора за сигурност и добре
управляван сектор за сигурност е най-важното условие за успешно икономическо и
обществено развитие. От създаването си като тинк-танк и чрез Алумни общността на
завършилите Европейския център за изследване на сигурността „Джордж Маршал“ Германия, сдружението развива експертиза в сферата на сигурността и отбраната,
управление на промяната в контекста на НАТО, ЕС и регионално сътрудничество,
използване на съвременните информационни технологии за добро управление. В тази
сфера ще е и подкрепата на усилията на българското общество за силна България с малко
правителство и умно/добро управление в сектора за сигурност, използвайки членството в
НАТО и ЕС.
Една изходна платформа за формирането и осъществяването на идеи за конкретни,
практико-приложни теми за развитие на сектора за сигурност са конференциите и
кръглите маси, организирани от българската Алумни общност и Годишните срещи на
6
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ръководителите на Алумни Асоциациите за ЮИЕ на завършилите Маршалцентър. В
рамките на тези инициативи, подкрепяни от Европейския център за изследване на
сигурността „Джордж Маршал“, могат да се осъществяват конкретни проекти за развитие
на сектора за сигурност и отбрана. Изнасянето на дебатите, извън рамките на
националното електронно издание „Проблеми на сигурността и реформа в сектора за
сиурност“ (http://www.gcmarshall.bg/security/index_bg.shtml), чрез използването на
платформата
за
дискусии
на
Маршалцентър
(https://members.marshallcenter.org/discussions) ще бъде конкретен принос за
реализирането на тези идеи в конкретни проекти.
Добра база за национална и регионална дискусия създаде международната
конференция под патронажа на Президента Плевнелиев с подкрепата на НАТО на 2-3
Април 2012 на тема „Интелигента отбрана – Обединение и споделяне: Източноевропейски позиции по многонационалните проекти и иновативните подходи за развитие
на способности”. Конференцията бе организирана от катедра „Национална и регионална
сигурност” на УНСС и сдружение „Джордж Маршал” – България. Последващите
обсъждания сред участниците идентифицираха интересни са теми като:
1.

Синергия „НАТО – ЕС” в развитие на способностите за европейските страни

2.
Способности и развите на политиката „Избери НАТО/ЕС решение” – роля на
агенциите на двата съюза
3.
Имат ли предимства „малките” страни в НАТО и ЕС при реализация на
инициативата „Свързани сили” и „Интелигентна отбрана” / „Обединение и споделяне”
4.
Способности за „Свързани сили” и европейски бойни групи: референтна
програма за модернизация на армиите в НАТО и ЕС
5.
Реформа на агенциите в НАТО: фокус върху изискванията на потребителя
при проектно / от услуги финансиране за повишена ефективност и намалени разходи с
цел създаване на референтен модел за национални агенции в сигурността и отбраната
6.
Балансиране на елементите в сектора за сигурност за създаване на оптимална
система от способности под граждански контрол
7.
Национален модел за изследвания и образование по сигурността и отбраната
в рамките на програмите на НАТО и ЕС
Реализацията на тези идеи ще зависи от развитието в България, НАТО и ЕС и найвече ангажимента на експертите, асоциирани със сдружение „Джордж Маршал”–
България. Определено нарастващата група на професионалисти с опит от операции и в
структурите на НАТО и ЕС създава добра възможност за засилване на капацитета за
разработка на конкретни предложения по развитие на сектора за сигурност в България.
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НАТО И ЕС- НЕИЗБЕЖНАТА СИМБИОЗА1
Виолина Кехайова
„Джордж Маршал – България“
ВЪВЕДЕНИЕ
След края на Студената война настъпва период на трансформиране на ролите на
НАТО и ЕС. До този момент съществува ясно “разделение на труда” между двете
организации, изразяващо се в допълващо взаимодействие, при което НАТО гарантира
сигурността на Европа, а ЕС- икономическия просперитет на стария континент. След
отпадането на съветската заплаха от дневния световен ред, НАТО се изправя пред
изчерпване на своя raison d'être, а ЕС се сблъсква с проблема за гарантиране сигурността
на континента, след избухване на поредицата “вътрешнодържавни конфликти”, които
дълго време са били потискани от блоковата политика.
Адаптирането на двете организации към новите предизвикателства на сигурността
след края на Студената война и заявеното желание от страна на ЕС да се превърне в
актьор, боравещ с “твърдата сила”, поставиха трансатлантическото сътрудничество под
въпрос. Дебатът, който се появи в изследователските среди засягаше въпроса за наличето
на сътрудничество или съперничество между двете организации. Отделянето на
европейците в самостоятелна отбранителна общност се третираше като възможен
сценарий, който поставяше под въпрос съществуването на трансатлантическия Алианс.
Въпреки постигнатия напредък на европейците в областта на сигурността и
отбраната, НАТО си остана основен пазител на сигурността в Европа. Четиринадесет
години след създаването на Европейската политика за сигурност и отбрана2, НАТО все
още се възприема като единствената отбранителна общност, способна да гарантира
сигурността на Европа.
В съвременния свят няма налична алтернатива за гарантиране сигурността на
Европа освен симбиозата на НАТО и ЕС. Кооперативното взаимодействие се обуславя от
множество фактори като общите страни-членки на двете организации, общите
предизвикателства пред сигурността, комплексността на заплахите, които налагат
прилагането на ефективен “мултилатерализъм” в концептуалната рамка на ЕС или на
“комплексен подход”, т.нар. “comprehensive approach” на НАТО за справяне със
съвременните предизвикателства. Това кооперативно взаимодействие формира
Статията е подготвена въз основа на изследване, осъществено през 2013 г., за присъждане на образователна
степен „магистър“ по специалността „Международни отношения: Международна публична администрация” в
Университет за национално и световно стопанство.
1

С приемането на Лисабонския договор от 2009 г. наименованието на Европейската политика за сигурност и
отбрана (ЕПСО) се променя в Обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО). В рамките на тази разработка ще
се употребява адаптираното с договора от Лисабон название ОПСО.
2
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“неизбежна симбиоза”3 между двете организации. Сътрудничеството между НАТО и ЕС
е игра с ненулев резултат, при който ползи от съвместното си съжителство извличат и
двете страни.
Цел на тази разработка е да представи ползите, които извличат НАТО и ЕС от
съвместното си съжителството, както и да се очертаят възможни сценарии за развитието
на симбиозата между двете организации в контекста на призивите за засилване
ефективността на ОПСО и преориентирането на САЩ от Европа към АзиатскоТихоокеанския регион.
1. КОМПРОМИСЪТ ОПСО КАТО НЕУСПЕШЕН
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ОТБРАНА

ПРОЕКТ

ЗА

Трансфopмирането на ЕС от икономическа общност в съюз, поемащ функции в
областта на сигурността и отбраната се основава на приетия през 1992 г. договор от
Маастрихт, с който се създава триколонната структура на съюза: Европейска общност,
Обща външна политика и политика за сигурност, Сътрудничество в областта на
вътрешните работи и правосъдието. Предприета е първата крачка за формиране на
политическо обединение с изграждането на междуправителствен механизъм при вземане
на решения в областта на външната политиката и отбраната, с което Европейската
общност се трансформира в Европейски съюз. Постигането на компромисно решение за
формирането на ОПСО по време на срещата в Сен Мало през 1999 г.4 между френския
президент Жак Ширак и британския министър-председател Тони Блеър не означава
придобиване на възможност за действие на ЕС в сферата на сигурността извън рамката
на сътрудничеството с НАТО. ЕС остава зависим от НАТО за гарантиране сигурността
на континента.
Ползите, които извлича ЕС от НАТО се изразяват в зависимостта на европейските
държави от САЩ, изразяваща се в:
Първо. ЕС не разполага с необходимите способности, за да гарантира
самостоятелно сигурността си и да провежда военни операции без помощта на НАТО.
Макар Европа да разполага с над милион и половина военен персонал- повече от този на
САЩ, координацията на силите и ресурсите на европейските държави е ниска. ЕС не
разполага с европейска армия, а разчита на съгласуването на националния капацитет на
държавите-члеки. Вoeнните способности, които са на разположение на съюза са Бойните

Понятието симбиоза произлиза от гръцки (symbiosis- съвместно живеене на два или повече организма). В този
смисъл под „симбиоза” в рамките на тази разработка ще се разбира „съвместното съжителство” на НАТО и ЕС в
областта на сигурността и отбраната.
3

На срещата на високо равнище декември 1999 г., ЕС акцентира на факта, че ОПСО не е насочено към
узурпиране ролята на НАТО за колективна отбрана, нито към отслабването на трансатлантическия алианс.
Великобритания, която се опитва да играе ролята на мост между САЩ и стария континент, няма да позволи
развитието на подобен сценарий.
4
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групи на ЕС5, които макар и изградени, никога не са били тествани на практика поради
липсата на политическа воля. В тази рамка ЕС е поставен в зависимост от военните
способности на Алианса, или по-скоро на САЩ, които осигуряват над 90% от
способностите на НАТО.
Неефективността на ЕС да се справя самостоятелно с възникващи кризи в “задния
му двор” се доказа по време на кризата в Либия. Изследването на случая Либия е
целенасочено, тъй като проведената през последните години мисия може да покаже до
къде е стигнало развитието на европейската отбрана.
Мисията в Либия (Operation Unified Protector)- изводи
отбрана (Case study)

за европейската

Кризата в Либия беше значима за Европа, защото способността на европейските
държави да се справят с регионална операция със среден интензитет беше поставена на
изпитание. Европа се изправи срещу криза в “задния си двор”- типът операции, за които
ЕС се подготвя от периода на кризите на Балканите през 90-те години.
Поради факта, че САЩ не бяха заинтересувани от поемане на водеща роля в
операцията, обясняващо се с придържане към новата роля на САЩ- „зад кулисите”,
въведена от администрацията на Обама, европейците трябваше да поемат политическото
лидерство. Никола Саркози и Дейвид Камерън започнаха кампанията под резолюция
1973 на ООН.
В началото на кризата в Либия, има държави, които смятат, че е възможно ОПСО
да поеме мисия под мандата на ООН за изпълнение на концепцията “право за защита”6.
Мисията обаче се превърна в “мисия на НАТО”. Както се заявява в изследване на
Корпорация RAND “Без военните способности на САЩ, интервенцията в Либия щеше да
бъде непосилно трудна и вероятно щеше да завърши с провал”.7
Конкретните изводи от кризата в Либия могат да бъдат обобщени по следния
начин:

Концепцията за бойните групи е поставена в центъра на новата “Главна цел 2010” (HLG10) по време на срещата
на високо равнище в Брюксел през 2004 г. Цел е търсене на развитие на възможността на ЕС да отговаря колкото
е възможно по-бързо на възникващи кризи и да поема пълния спектър от Петерсбергските задачи. Всяка бойна
група се състои от 1500 души военен персонал, способни да бъдат развърнати в рамките на 15 дни за период до
четири месеца. Януари 2007 г. ЕС обявява, че бойните групи са в пълна готовност.
5

Концепцията “right to protect” или “право на защита” дава основания за обосноваване на хуманитарна
интервенция, която оправдава нарушаването на държавния суверенитет. Идеята се изразява в приемането на
суверинетета като отговорност, изразяваща се в задължението на всяка държава да защитава населението си от
престъпления като масово унищожение и геноцид, а ако държавите са неспособни да се справят, изплува
принципът на отговорността на международната общност, която има право за извършване на военна интервенция
с решение на Съвета за сигурност на ООН.
6

7

“NATO and the challenges of austerity”- RAND Corporation 2012, p. 98
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1) Разделянето на европейските страни по въпроса за провеждането на мисията в
Либия показа, че ЕС все още няма способността да играе роля на единен
външнополитически актьор. Великобритания и Франция поеха лидерската роля за
справяне с кризата, докато други като Германия само наблюдаваха, като не само не
изпратиха сили за операцията, но и дори се въздържа при гласуването в СС на ООН на
резолюция за придаване легитимност на военните действия. За сметка на това някои
малки страни с ограничени ресурси като Дания и Белгия изиграха значителна роля, като
подкрепиха създадената коалиция.
2) Разкриха се пропуските в способностите на страните-членки на ЕС. Бившият
министър на отбраната на САЩ Робърт Гейтс8 вижда войната в Либия като
“доказателство за липсата на капацитет в Европа да се справя сама с подобни ситуации”9.
Операцията в Либия показва, че военните способности на ЕС разчитат най-вече на
британското и френското участие. Съществува реална опасност при изместване
ангажимента на САЩ към Тихоокеанския регион, непропорционалният дял на разходите
за отбрана сред европейските страни да доведе до ситуация, в която ще се разчита на
двете страни- Франция и Великобритания за справяне със ситуации, възникващи до
границите на Европа.
Операцията в Либия ясно показа, че членките на ЕС страдат от липса на военно
разузнаване, способности за наблюдение, презареждане във въздуха, интелигентни
муниции, стратегически и тактически транспорт и медицинкса поддръжка.
3) Трябва да се отчете положителният момент, че кризата даде възможност на
европейските страни да поемат водеща роля. В контраст с операциите на Балканите през
90те, когато европейците нямаха възможността да инициират военни действия,
кампанията от 2011 г. показа, че европейските партньори, могат да предприемат военни
действия за подържане на стабилността в съседните им райони.
Анализаторите са категорични, че без подкрепата на САЩ в лицето на НАТО,
мисията, ръководена от европейците щеше да претърпи провал. САЩ са необходим
съюзник на европейците за гарантиране на сигурността им. ОПСО не е способно да
действа самостоятелно без възможността за подкрепа от НАТО, поради липсата на
достатъчно военни способности.
Изследването на случая с Либия ясно показва липсата на способности на ЕС и
невъзможността на европейците да изпълняват поетия по HLG 201010 ангажимент за
провеждане на самостоятелна широкомащабна военна операция. Изграждането на
Робърт Гейтс е назначен за министър на отбраната на САЩ през 2006г. по време на управлението на Джрдж
Буш. Той продължава изпълнението на длъжността си в рамките на първия мандат на Барак Обама, когато през
2011 г. е заменен от Леон Панета. В момента министър на отбраната на САЩ е Чък Хейгъл.
8

9

Robert Gates- “Reflections on the status and future of the transatlantic alliance”- Brussels, Belgium, 10 June 2011.

10

“Главна цел 2010”, която лансира идеята за създаване на “бойни групи” на ЕС.
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необхоимите способности на ЕС изисква наличието на финансови ресурси, което е
второто препятствие пред реализирането на пълноценна европейска отбрана.
Второ. Ниските разходи за отбрана не позволяват на държавите от ЕС да изградят
необходимите способности. Полза за ЕС е фактът, че европейците се ползват с
привилегията да бъдат защитавани от НАТО при положение, че не заплащат цената на
сътрудничеството. В рамките на Алианса европейците играят ролята на фрий райдъри,
като цената на сътрудничеството се заплаща най-вече от САЩ.
Както виждате на Фигура 111. е показан приносът на САЩ и ЕС към бюджета на
НАТО. През 2007 г. САЩ финансират 68% от бюджета на НАТО, а европейците едва
35%. Тенденцията е американският дял да нараства, достигайки 72% през 2012 г., като
европейският намалява до 28%. На фигурата се вижда и фактът, че най-големите
европейски държави- Великобритания, Франция и Германия формират повече от 50% от
разходите за отбрана на европейската част на НАТО.

Фигура 1: Процентно съотношение на разходите за отбрана в НАТО.

На Фигура 212 е показано колко от европейските държави покриват изисикването
на НАТО за отделяне на 2% от БВП за разходи за отбрана. През 2007 г. само пет
държави- САЩ, Великобритания, Франция, България, Гърция, покриват изискването
като броят им намалява до четири през 2012 г.- САЩ, Великобритания, Гърция и
Естония.
Според изследване на CSIS от 2012 г., тенденцията за спад в разходите за отбрана
на страните от ЕС, породена най-вече от разпространилата се икономичекса и финансова
криза, ще продължи.
The Secretary’s General Annual Report 2012- p. 10
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/stock_publications/20130131_Annual_Report_2012_en.pdf
11

The Secretary’s General Annual Report 2012- p. 11
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/stock_publications/20130131_Annual_Report_2012_en.pdf
12
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Фигура 2: Разходи за отбрана на страните-членки на НАТО като процент от БВП.

На Фигура 313 се показва тенденцията в спада на европейските разходи за отбрана
в периода 2001- 2011 г. и 2008-2011 г., като се проектират потенциалните траектории на
движение за периода 2012 -2020 г. Първата траектория показва умерен годишен спад в
общите европейски разходи за отбрана с 1.8% годишно. Втората проекция показва
предприемането на
резки съкращения на отбранителните разходи, поради
продължаващото действие на икономическата криза, като се очавка спад от 3.2 %
годишно.
В обобщение може да се каже, че ползите, които извлича ЕС от сътрудничеството
си с НАТО са свързани на първо място с достъпа до отбранителни способности 14 и на
второ с гарантиране на сигурността на континента, без да се заплаща достатъчно за това.

“Тенденции в европейската отбрана”- Центъра за стратегически и международни изследвания от 2012 г.- стр. 58
http://csis.org/files/publication/121212_Berteau_EuroDefenseTrends2012_Web.pdf
13

Според подписаното споразумение Берлин плюс през 2003 г. при изпълнението на ръководени от ЕС мисии за
управление на кризи, в които като цяло Алианса не е ангажиран, НАТО гарантира на ЕС достъп до планиращите
структури и активите и способностите на Алианса. От влизането е сила на споразумението обаче само две
операции на ЕС- Concordia в Македония през 2003 г. и ALTHEA в Босна и Херцеговина през 2004 г. са от типа
Берлин Плюс. Това се обяснява най-добре от пречките пред сътрудничеството между НАТО и ЕС, изразяващи се
най-вече в спора между Турция и Кипър по отношения на Кипърския проблем.
14

13
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Алиансът от своя страна също извлича ползи от европейския си стълб, които се
увеличават в процеса на трансформация на НАТО.

Фигура 3: Проекции (2012- 2020г.) на общите европейски разходи за отбрана.

2. ТРАНСФОРМАЦИЯ
НА
НАТО
ЗАВИСИМОСТ ОТ СИЛНА ЕВРОПА

И

ЗАСИЛВАЩАТА

СЕ

НАТО е в състояние на постоянен вътрешен дебат за преосмисляне и търсене на
съответствие между своето собствено развитие и смисъл на съществуване в променящите
се реалности след края на Студената война. Въпреки извършените трансформации на
Алианса, се забелязва тенденция за засилване зависимостта му от изграждане на силна
Европа. Ако в периода на Студената война силен НАТО означаваше и силна Европа, то
днес е необходима силна Европа за изграждането на силен НАТО.
Трансформацията на НАТО от съюз за „колективна отбрана” към съюз за
„колективна сигурност” и в последствие за „кооперативна сигурност” представя
необходимостта от засилване на сътрудничеството с ЕС поради нарастващата
необходимост от обединяване на усилията за справяне с общи заплахи с глобален
характер. Първата трансформация на НАТО се свърза с излизането му от географския
обхват, като нараства броят на мисиите на Алианса от такива за колективна отбрана,
изразяваща се в териториалната отбрана на страните-членки на база чл. 5 към мисии за
„колективна сигурност”, при които Алианса поема функции в процеса на управление на
14
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кризи. Втората трансформация на Алианса е свързана с преход от парадигмата на
колективната сигурност към кооперативната, наложила се с приемането на
Стратегическата концепция от Лисабон през 2010 г. Тази концепция е свързана с идеята
за увеличаване на сътрудничеството между различни актьори, изразяващо се в обмен на
информация, споделяне на разходи и хармонизиране на способности, като по този начин
предлага на правителствата изход от създадената ситуация на финансови затруднения.
Както е отбелязано в Стратегическата концепция от Лисабон, кооперативната сигурност
се състои от три компонента: 1) засилване на връзките с партньорите на НАТО 15, 2)
принос към неразпространението на оръжия за масово поразяване, разоръжаване и
контрол на въоръженията и 3) помощ при подготовката на страни, които се готвят за
членство в Алианса”.
Прегледът на развитието на НАТО на база Стратегическите концепции на Алианса
представя поставянето на все по-силен акцент върху сътрудничеството с ЕС. Ако в
периода на Студената война, Европа е поставена в зависимост от НАТО, то след
разпадането на Съветския съюз се пораждат идеите за развитие на Европейска
идентичност за сигурността и отбраната в рамките на Алианса. Разширяването на
спектъра от задачи, с които трябва да се справи НАТО водят до необходимост от
засилване на “европейския стълб” на НАТО и до призиви за поемане на по-голяма роля
от страна на Европа в процеса на справяне с общите предизвикателства.
Ползите, които извлича НАТО от европейския си стълб могат да се забележат в:
Първо. Допълване на военния капацитет на НАТО с цивилния на ЕС.
Въпреки че не може да се говори за ефективно разделение на ролите16 между
НАТО и ЕС поради желанието на ЕС да се развие като военна сила, не може да се отрече,

НАТО има изградена мрежа от партньорства за борба с общите заплахи за сигурността. Пример в това
отношение са Средиземноморския диалог, „Партньорство за мир”, Истанбулската инициатива за сътрудничество.
През 2012 г. , 24 страни, които не са членки на НАТО допринасят с над 7000 войски за ръководените от Алианса
мисии.
15

В Cornish, Paul. “EU and NATO: Co-operation or Competition?”, European Parliament Directorate-General for
External Policies of the Union, 2006 са представени два подхода за разпределение на ролите между НАТО и ЕС.
Бифуркационният подход се изразява във функционалното разделение на отговорностите, при което НАТО
изпълнява операции по чл. 5 и такива с голям мащаб и висок интензитет, докато ЕС е отговорен за мисиите с понисък интензитет т.е. НАТО борави с “твърдата военна сила”, а ЕС с “меката военна сила”16. Бинаризмът, от своя
страна, предлага решение на въпроса за разпределението на отговорностите между двете организации на база
географски признак, като ЕС трябва да отговаря за конфликтите в рамките на Европа, а НАТО за останалите.
Невъзможността за постигане на бифуркационно или бинарно разделение на труда е мотивирано от
несъответствието между изявените желания и реалните възможности на ЕС. ЕС изразява желание за превръщане
във военен фактор и излизане от рамките на “цивилната сила”, с което елеминира възможността за прилагане на
бифуркационния подход. От друга страна липсва достатъчно воля и финансови средства за развитие на военните
му способности и поемане на лидерската роля в рамките на контнента и своето съседтсвто, което прави
неприложим и бинарният подход.
16

15
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че усилията на НАТО като военен фактор се допълват от цивилните способности на ЕС в
съответствие с прилагането на комплексен подход за справяне с конфликтните ситуации.
Извлечените изводи от операциите на НАТО показват, че ефективното управление
на кризи изисква прилагането на комплексен подход. Военните средства, макар да имат
ключово значение не са достатъчни за посрещане на комплексните предизвикателства,
пред които е изправена евро-атлантическата общност. Необходима е съвместна употреба
на политически, дипломатически, цивилни, хуманитарни и военни усилия. Именно това е
смисълът на прилагането на “комплексния подход”- съчетанието на военна с цивилна
сила, за да се гарантира “сигурността чрез развитие”17. В контекста на новите
предизвикателства ЕС допълва ролята на НАТО като военна сила с цивилния си
капацитет, защото гарантирането на сигурността днес означава гарантиране и на
развитие, предвид вътрешнодържавния характер на повечето конфликти.
Според изследване на Колежа на НАТО в Рим „Ролите на двете организации са
различни. Ролята на НАТО идва преди тази на другите организации, включително на
ЕС”. По-конкретно „Веднъж след като е установена среда на сигурност, ролята на НАТО
намалява. Такъв е случаят с Босна и Херцеговина, където след като е установен мир, ЕС
поема по-видима роля. През декември 2004 г., НАТО приключва мисията си SFOR,
наследена от EUFOR на ЕС.”18 Ролите на НАТО и ЕС в пост-конфликтното регулиране се
допълват. На Балканите и в Афганистан, НАТО и ЕС работеха заедно за стабилизирането
на даден район или страна. В Афганистан мисията на НАТО- ISAF и EUPOL на ЕС имат
важна роля за стабилизирането и реконструирането на страната.
Зависимостта на НАТО от засилване на европейския му стълб се увеличава не само
с промените в средата за сигурност, но и като последствие от настъпилата финансова
криза в международен мащаб.
Второ. Ефективното координиране и избягване дублирането на ресурси във
времена на съкращения в бюджетите за отбрана.
Финансовата криза засили настискът върху бюджетите на държавите-членки, което
наложи обмислянето на опции за реализиране на икономии. Дебатът за споделянето на
бремето между НАТО и европейските държави беше възобновен. В този контекст
сътрудничеството между НАТО и ЕС се видя като “възможност да се харчи поинтелигентно”19
Съврменните операции налагат извода, че „няма сигурност без развитие и няма развитие без сигурност” т.е
необходим е военен елемент за гарантиране на сигурността и цивилиен за стимулирането на развитието, което
само по себе си е предпоставка за сигурността.
17

“NATO-EU coopeation in post-conflict reconstruction”- NATO Defense College/ article – NATO policy and
perspectives on reconstruction operations and NATO-EU cooperation- Mihai Carp, May 2006, p.40
18

Расмусен, Андрес. “Сигурността и ефектът от бюджетните ограничения”,
http://www.nato.int/docu/review/2010/Lisbon-Summit/Security-budgets-constraints/BG/index.htm
19
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Финансовата криза поставя пред НАТО и ЕС въпроса защо ЕС и НАТО трябва да
се справят поотделно, когато имат общи 21 страни-членки, споделящи идентични
ценности и интереси? За поддържането на пълен спектър от способности за справяне с
широк спектър от заплахи, при наличието на финансова криза, е необходимо балансиране
на амбицията за отбрана с бюджетните съкращения. Изправени пред финансови
ограничения, правителствата имат две налични алтернативи в сектора на отбраната: да
намалят нивото на амбиция и да приемат, че ще разполагат с ограничени военни
способности или да решат да изпълняват реформи на база многонационално
сътрудничество за изграждане на ключови способности. Първата опция е неприлемлива
за повечето държави поради несигурната глобална среда за сигурност. В този случай,
остава втората опция, която изисква НАТО и ЕС да изразходват ресурсите си ефикасно,
да положат усилия за елеминиране на нежелано дублиране и по-ефективно координиране
и да подобрят взаимното си допълване по отношение на отбранителните способности, за
да могат да посрещнат общите предизвикателства пред сигурността.
В този контекст съюзниците поеха ангажимента да поддържат нивото на амбиция
чрез по-ефективна употреба на ресурси като това ще се постига чрез кохерентно
отбранително планиране, многонационално развитие на способности и т.н.
Многонационалните решения като инициираната през 2010 г. инициатива
„Обединяване и споделяне”20 на ЕС и Инициативата „Интелигентна отбрана” 21 на НАТО
от 2011 г. илюстрират концепцията „да направим повече с по-малко”. Двете инициативи
се свързват с постигане на целта за увеличаване на сътрудничеството в областта на
отбраната и засилване на координацията между страните-членки в период на финансови
ограничения. Сътрудничеството между двете организации излиза от обхвата на
операциите и се развива в посока изграждането на способности. От няколко години
НАТО и ЕС си сътрудничат по въпроса за попълване на пропуските в способностите на
европейските държави. „По отношение на способностите, независимо дали наричаме
развитието им Обединяване и споделяне или Интелигентна обрана, НАТО и ЕС
постигнаха безпрецедентно ниво на сътрудничество”.22
Макар че това може да се дължи най-вече на финансовата криза, днес
способностите в отбраната и сигурността се възприемат като колективно благо и
основната стратегия е играта да не е с нулев резултат.
Ползите, които извличат двете организации от съвместното си съжителство
свидетелстват за симбиозата между НАТО и ЕС. Все пак интересен е въпросът какви са
Инициативата „Обединяване и споделяне на способности” (Pooling and Sharing) се утвърждава през април 2010
г. от Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана във формат министри на отбраната.
20

Инициативата „Интелигентна отбрана” (Smart Defence) се инициира от Генерални секретар на НАТО Андрес
Фог Расмусен по време на конференция в Мюнхен през февруари 2011г.
21

22

Opening address by High Representative Catherine Ashton at the European Defence Agency (EDA) Annual
Conference, Brussels, 31 January 2012- http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/esdp/127735.doc
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тенденциите за развитие на симбиозата, дали тя е необходимост или изживяна реалност.
За да се отговори на този въпрос обект на разглеждане в рамките на тази разработка са и
сценариите за развитието на симбиозата.
3. СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИМБИОЗАТА МЕЖДУ НАТО И ЕС
Основен фактор, въздействащ върху разитието на сценариите за симбиозата между
НАТО и ЕС е контекстът, в който се развиват техните отношения. В последните години
се забелязва засилващ се интерес към темата за взаимоотношенията между НАТО и ЕС
поради протичащите процеси на икономическа и финансова нестабилност на държавите,
което оказва своите негативни последици върху бюджетите им за отбрана. На
повърхността изплуват спорове относно разпределнието на разходи, но и мотиви за
обединяване на усилията на двете организации в общото развитие на способности и
избягване дублирането на ресурси. Обявеното от Обама стратегическо преосмисляне на
американската отбранителна политика и изместването на фокуса на САЩ от Европа към
Тихоокеанския регион засилиха призивите за създаването на ефективна европейска
отбрана.
В този контекст интерес предизвиква въпросът дали е възможно да се реализира
една по-силна и по-способна европейска отбрана, която е от съществено значение за
консолидиране на трансатлантическата връзка, в контекста на структурни
геостратегически промени, ускорени от световната икономическа криза и по-специално
във време на текущо стратегическо препозициониране на САЩ към Азиатскотихоокеанския регион?
Възможните сценарии за развитие на сътрудничеството между НАТО и ЕС от тази
перспектива са следните:
Първо. Запазване на симбиозата НАТО и ЕС със съществуващия превес на НАТО
при гарантирането сигурността на Европа. При този сценарий искането на САЩ за
поемане на лидерството от страна на ЕС за мисии и операции в рамките на континента и
неговото съседство продължава, но без постигане на реални резултати. т.е ЕС си остава
зависим от способностите на НАТО, поради невъзможността да развие ефективно своите
собствени както поради липса на политическа воля, така и на финансови ресурси.
Второ. Трансформиране на съществуващата симбиоза, при което се постига баланс
между НАТО и ЕС. При този сценарий се засилва ефективността на ОПСО и се
реализира исканото от САЩ лидерство на ЕС. Това ще доведе до засилване на
европейския стълб на НАТО.
Трето. Разрушаване на съществуващата симбиоза, при което се засилва
ефективността на ОПСО, като ЕС започва да провежда самостоятелна отбранителна
политика извън рамките на сътрудничеството с НАТО.

18

БР.26 - СП. „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ“ - ГОД. 9

Вероятността за осъществяването на трите възможни сценарии е оценена на база
извлечени възприятия от проведеното емпирично социологическо изследване23. Както е
показано на Фигура 4 като най-вероятен сценарии с 66% е оценена ситуацията, при
която продължава превъзходството на НАТО в областта на отбраната и сигурността, а ЕС
си остава зависим от способностите на Алианса като не развива възможността си за
поемане на лидерската роля в рамките на Европа и нейното съседство. При този сценарий
няма изменения в симбиозата между двете организации, като те продължават своето
съществуване както до момента. Вторият сценарий, свързан с трансфомиране на
симбиозата между НАТО и ЕС чрез засилване на европейския стълб в НАТО и поемане
от страна на ОПСО исканото лидерство от САЩ е оценен с 13%. Третият сценарий,
който предвижда нарушаване на симбиозата и излизане от ситуацията на съвместно
съжителство между НАТО и ЕС предвижда провеждането на самостоятелна европейска
отбранителна политика извън рамките на НАТО е оценен с 21%.

Сценарии за развитието на сътрудничеството
между НАТО и ЕС
70
60

66%

50
Превес НАТО

40

Баланс НАТО-ЕС

30

Самостоятелно ОПСО

20

21%

10

13%

0
Превес НАТО

Баланс НАТО-ЕС

Самостоятелно ОПСО

Фигура 4: Сценарии за развитието на сътрудничеството между НАТО и ЕС.

Като обобщение от представените данни от проведенето
социологическо проучване могат да се извадят следните изводи:

емпирично

1. Като най-вероятен сценарии е оценен този при който се запазва моментната
картина на симбиозата между НАТО и ЕС, при която Европа е поставена в зависмост от
способностите на САЩ.
Емпиричното социологическо проучване е проведено с 30 експерти, разботещи в сферата на сигурността и
отбраната. В рамките на разработката не е представен пълният обем резултати от проучването, проведено с цел
доказване на теза на научно изследване по темата.
23
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2. Фактът, че по-малък процент (13%) от респондентите оценяват втзможността за
трансфомиране на симбиозата при постигане на баланс между НАТО и ОСПО в
сравнение с 21%, които смятат, че може да се реализира самостоятелна европейска
политика за сигурност и отбрана означава, че експертите допускат при евентуално
засилване на ОПСО да се стигне до излизане от рамка на НАТО, отколкото да се засили
европейския стълб на НАТО.
4. ЗАЩО ЩЕ СЕ ЗАПАЗИ ПРЕВЕСА НА НАТО ИЛИ ЗАЩО
СИМБИОЗАТА Е НЕИЗБЕЖНА ?
Симбиозата между НАТО и ЕС е неизбежна при настоящите условия поради
невъзможността Европа да гарантира самостоятелно сигурността си. Операциите на
ЕС са обречени на неуспех при действие извън рамките на сътрудничеството с НАТО.
Пречките пред реализирането на амбициозния проект за превръщането на ЕС във военнополитически фактор са свързани с позициите на самите държави. Те могат да бъдат
обособени по следния начин:
Първо. Липсата на политическа воля и на обща стратегическа визия за бъдещето на
ОПСО. Различията във визиите на Франция и Великобритания за облика на ОПСО
блокират постигането на консенсус за развитието на политиката. Великобритания
настоява ОПСО да се изгради като модулна структура в рамките на НАТО поради страха
от подкопаването на взаимоотношенията със САЩ и трансатлантическата връзка.
Въпреки даденото одобрение за създаване на европейска отбрана, британците остават
“верни” на САЩ в настояването си европейската отбрана да не се разглежда като
съперник на Алианса, борещ се за автономия, а като “европейска модулна структура” в
рамките на НАТО. Франция е държавата, която традиционно подкрепя и се опитва да
наложи идеята за развитие на самостоятелна европейска отбранителна идентичност и за
изграждането на ЕС като автономен военно-политически актьор, разполагащ със
способностите, необходими за предприемане на самостоятелни мисии и операци,
независими от позицията на САЩ. Твърдата позиция на Франция за създаването на
автономна европейска отбрана се обвързва с френския “антиамериканизъм”. Символ на
властващия антиамериканизъм сред френските политически елити е извеждането на
Франция от военните структури на НАТО през 1966 г. от генерал Шарл дьо Гол.24
Французите виждат в ОПСО инструмент за контрабалансиране на САЩ на

През 1953 г. Дьо Гол иска от САЩ и Великобритания реорганизация на Атлантическия съюз. Той изразява
желание блокът да бъде ръководен от равноправен триумвират, съставен от трите страни, който да приема
решения по въпроси за международната сигурност, включително и за употребата на ядрено оръжие. Френските
искания не са приемливи за Великобритания, която ги квалифицира като прекалени, а САЩ не иска да
ограничава свободата на своите решения и действия. В отговор Дьо Гол изтегля своя военноморски флот от
Средиземно море, а през 1963 г. и флота от Атлантическия океан. Все пак най-голямо значение има пълното
излизане на френските въоръжени сили през 1966 г. от военната организация на НАТО. Франция продължава да
участва в политическите структури на пакта.
24
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международната сцена. Дори връщането на Франция във военните структури на НАТО,
при управлението на Саркози, не прекратява този дебат.
Необходим е транс-европейски дебат за реалните цели и амбиции на ОПСО, който
да даде отговор на въпроса каква е ролята, която европейците искат да играят в светаособено в “задния им двор”?
Според Jolyon Howorth “европейците се нуждаят от агенция за стратегическо
планиране, от повече срещи на министрите на отбраната и от стратегически преглед на
европейската отбрана.”25
Второ. Превръщането на ЕС в автономен от НАТО актьор в областта на отбраната
и сигурността означава държавите да проявят политическа воля за провеждане преглед
на европейските отбранителни способности и за изграждането на обща отбранителна
стратегия на ЕС.
Както се казва в изследване на Bretelsman Foundation: “Европейската стратегия за
сигурност26 трябваше да послужи като механизъм, който да определя кога, къде, защо и
как ще действа ЕС. На базата на Европейската стратегия трябва да се изгради Европейска
стратегическа концепция, която да дефинира мисиите и задачи на европейските
въоръжени сили. Мисиите на въоръжените сили от своя страна ще очертаят рамката за
трансформация на европейските сили, тяхната интеграция, планирането на бъдещи
мисии и изисквания за финансиране на отбранителния сектор”.27 За да има отбранително
планиране трябва да съществуват стратегически документи, които да изграждат рамката.
Без това е невъзможно осъществяване на обща отбранителна политика. В този смисъл ЕС
има заявена амбиция, но не и воля да я реализира.
Трето. Създаване на обща отбранителна политика за държавите-членки в този
смисъл би означавало стъпка към федерализирането на съюза, защото ще се изпълни петстепенния модел на интеграция28.
Няма налични индикации обаче за желание от страна на страните-членки на ЕС за
федерализиране на съюза. Въпреки дейността на организираните си институции и общата
дейност на множество държави в рамките на европейското обединение, липсата на общи
Howorth, Jolyon. „CSDP AND NATO POST-LYBIA: Towards the Rubicon?” - Security policy brief, Egmont- Royal
Institute for International Relations, 2012
25

Европейската стратегия за сигурност от 2003 г. е единственият стратегически документ на ЕС в областта на
сигурността. Стратегията е по-скоро документ с „ пожелателен характер”, с който се заявява амбицията на съюза
за превръщането му в глобален играч, но не и начините и пътищата за постигане на заложената цел.
26

27

Lindley, Julian. Algieri, Franco. “A European Defence Strategy”, Bertelsmann Foundation, 2004. p.5

Според теорията на функционалистите интеграцията се разпространява на база ефекта „spill over” т.е.
разпространението й в една сфера задължително води до разливането й в следващата. Те обособяват пет етапа на
интеграция, които са както следва: 1)създаване на обща икономическа общност 2) създаване на общ пазар 3)
премахване на митата между държавите-членки и създаване на митнически съюз; 4) организиране на обща
валута-валутен съюз и 5) политическо сътрудничество и обединение.
28
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външнополитически действия и различието във вижданията на отделните държави ни
подсказват, че е трудно да се говори за ЕС като някакъв вид транснационална държава
или единен актьор на международната сцена.
Реализирането на идеята за “Съединение европейски щати”29 се сблъсква с
трудности по отношение въпроса за националния суверенитет и отдаването суверенни
права на наднационалните европейски институции. Евроскептиците настояват, че
демокрацията и суверенитетът трябва да бъдат защитавани срещу нахлуването от
Брюксел, докато проевропейските среди застават твърдо зад твърдението, че
суверенитетът днес е анахронизъм и пътят към просперитета на държавите-членки
неизмено минава през припознаване важността на съюза и върховенството на неговото
право. Въпреки желанието на държавите да си сътрудничат и да участват в организации
от международен тип поради ограничеността на ресурсите, нито една от тях не е готова
да се откаже от суверенитета си и да се превърне в “марионетка” на конкретна
наднационална организация.
Единствено федерализирането на съюза и функционирането му като държава ще
даде възможност за изграждане на обща европейска обранителна стратегия и обща
външна политика. На този етап няма изгледи за осъществяването на този проект.
Друга причина, която прави симбиозата неизбежна в настоящия контекст е
интересът на САЩ да си сътрудничи с Европа. Стратегическото преосмисляне и
изместване фокуса на САЩ от Европа към Тихоокеанския регион е факт поради
китайското стратегическо предизвикателство, пред което се изправя САЩ.
Икономическата мощ на Китай, активността на страната в Южнокитайско море, бързото
увеличаване на китайските въоръжени сили и несигурността за това как Китай ще вижда
националните си интереси в бъдеще карат САЩ да насочва усилията си към
Тхоокеанския регион.
Преориентирането на САЩ не означава анулиране на ангажимента на Вашингтон
към Европа. Въпреки изместването на фокуса от Европа като център за американските
военни усилия към Тихоокеанския регион, САЩ и ЕС си остават най-значимите
партньори пред реалността на изплуващата многополярност на света. Зараждането на
световната икономическа и финaнсова криза през 2008г. карат ЕС и НАТО да осъзнаят
ползите от своето сътрудничество и да засилят усилията си в посока на кооперативно

Идеята за създаване на “Съединени европейски щати”, по модела на САЩ принадлежи на Уинстън Чърчил. В
своята „Реч пред академичната младеж“, произнесена в университета в Цюрих през 1946 г., той заявява: „Има
средство, което ... след няколко години би направило цяла Европа ... свободна и ... щастлива. То е да се
възстанови европейското семейство или колкото е възможно по-голяма част от него със структура, осигуряваща
възможност да се живее в мир, сигурност и свобода. Ние трябва да изградим нещо като Съединени европейски
щати.“- http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/pdf/winston_churchill_bg.pdf
29
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взаимодействие за справянето им с финансовите ограничения и възникващите нови
реалности, като издигането на сили като Китай и страните от БРИКС30.
ИЗВОДИ:
1. В момента между НАТО и ЕС съществува симбиоза, изразяваща се в извличане
на ползи за страните от двете страни на Атлантика от кооперативното им
взаимодействие.Симбиозата между НАТО и ОПСО е ненарушима, защото европейците
не разполагат с възможността да гарантират сигурността си без подкрепата на САЩ. От
друга страна в контекста на изплуващата многополярност на света, Европа си остава
ключов партньор на САЩ.
2. Въпреки това в областта на европейската отбрана са налични усилия за
засилване ефективността на ОПСО чрез увеличаване военния капацитет на ЕС. Тази
година декември 2013 г. предстои провеждането на Европейски съвет, на който ще се
обсъждат въпроси, свързани със сигурността и отбраната, като акцент ще бъде поставен и
върху развитието на военния капацитет на съюза. В контекста на полагане на усилия за
засилване на ОПСО и на призиви за изграждане на силна Европа от страна на САЩ, се
допуска възможността да се стигне до трансформация на симбиозата. Голямо е
опасението, че ако ЕС веднъж придобие възможност да гарантира самостоятелно
сигурността си, е вероятно да се наблюдава не процес на трансформиране на симбиозата
и на ново бинарно разпределние на ролите31 между двете организации, а на излизане на
ОПСО от рамките на НАТО. Това само по себе си би означавало крах за Алианса.
Реализирането на ОПСО като достатъчен механизъм за гарантиране на европейската
сигурност не се очертава в близко бъдеще, поради което в дългосрочен апсект
симбиозата между НАТО и ЕС ще продължи да бъде основният пазител на сигурността
на Европа.

Страните от БРИКС са икономически надигащи се “гиганти”: Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република
Южна Африка.
30

Бинарното разпределение на роли се основава на географски признак. Според призивите на САЩ за засилване
ролята на Европа в рамките на континента и нейното съседство, при засилване на ОПСО е възможно именно
следното разделение: ЕС да отговаря за провеждане на операции на стария континент и съседните му райони, а
НАТО да се фокусира върху Близкия и Далечен Изток.
31
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НАТО - БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ
Лидия Станоева1
докторант към катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС
Уважаеми дами и господа,
Настоящият доклад е свързан с изследване на основните идеи за участие на Р
България в многонационални проекти, в контекста на инициативите на НАТО
„Интелигентна отбрана“ и „Свързаност на силите“. За разработката на доклада са
използвани некласифицирани източници на информация, като същият подлежи на
допълване, вследствие на актуалността и динамиката на процесите, свързани с него.
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ОТБРАНА НА
НАТО
От 2008 г. световната икономика е изправена пред най-проблематичния си период
на икономическа криза и рецесия от края на Втората световна война насам.
Правителствата прилагат бюджетни ограничения, за да се справят с тази рецесия, която
има силно рестриктивен ефект върху разходите за отбрана .
Със стратегическата концепция от 2010 г. НАТО потвърждава решимостта си за
извършване на реформа и трансформация на силите за постигане на съвременни
оперативни способности. Алиансът признава, че неговият уникален исторически успех е
изграден на основата на това, че разполага със способности, които само малко на брой
съюзниците могат да си позволят поотделно, още повече в условията на икономическа
криза. Това твърдение подчертава основният принцип на НАТО, че най-добрата
сигурност е споделената сигурност.
По време на годишната среща на сигурността през март 2011 г., в Мюнхен,
генералният секретар Андерс Фог Расмусен представя концепцията си за „Интелигентна
отбрана”, насочена към подпомагане на страните в изграждане на по-голяма сигурност с
по-малко ресурси, чрез засилване на сътрудничеството и съгласуваността. Идеята на
генералния секретар е процесът на отбранително планиране в НАТО да се използва като
платформа за идентифициране и приоритизиране на способностите с критично значение
и координиране на отбранителните програми на съюзниците при максимално използване
на потенциала на стратегическото сътрудничество между НАТО и ЕС.
Интелигентната отбрана се състои от три ключови компонента: приоритизиране
(доближаване на националните приоритети и способности до възможностите и целите на
Докладът е изнесен на конференция „Свързаност на силите – национални предизвикателства“, проведена на 25
юни 2013 г.
1
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НАТО) чрез процеса на планиране на отбраната; специализация (чрез избор на области от
отделни страни или групи държави, но в процеса на колективното планиране);
сътрудничество (обединяване на военни способности от страна на съюзниците, за да се
генерират икономии от мащаба на проекта и да се подобри оперативната съвместимост).
Вторият компонент, а именно специализирането, е най-труден за постигане, защото
пряко засяга суверенитета на държавите-членки. Идеята на концепцията е усилията да се
съсредоточат върху поддържането на баланс между силните страни на отбраната на
отделните държави. Свързан с това е и принципът за наличност на многонационалните
способности за операции на НАТО в съответствие с оперативните планове.
Допълнително се развива и принципът, предложен от САЩ никоя страна да няма принос
над 50% по дадена способност.
МНОГОНАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ
Многонационален логистичен координационен център
(Multinational Logistics Coordination Centre - MLCC)
Добър пример за това какъв може да бъде приносът на центровете на НАТО в
процеса на реализация на интелигентната отбрана, е базираният в Прага Международен
логистичен координационен център. Той е създаден през 2011 г., следвайки решението от
срещата на върха в Рига-2008 за развитие на многонационални логистични решения.
Центърът в Прага координира четири многонационални проекта по инициативата
„интелигентна отбрана“. В периода 08 - 26 юни 2013 г., представители от няколко
страни-членки и страни-партньори се включват в най-голямото логистично учение на
НАТО досега.
Многонационален проект за развитие на способностите за кибер отбрана
(Multinational Cyber Defence Capability Development Project)
На 14 март т.г., пет държави стартираха реализацията на Многонационален проект
за развитие на способностите за кибер отбрана, който се подпомага от Агенцията за
комуникации и информация на НАТО, в контекста на инициативата „Интелигентна
отбрана“. В рамките на проекта, Канада, Дания, Холандия, Норвегия и Румъния ще си
сътрудничат за развитието на: подобрена среда за споделяне на техническа информация;
общо осъзнаване на заплахите и атаките; съвременни сензори за кибер отбрана. Това
бележи важна стъпка в подкрепа на NCI Agency за развитието на способности за кибер
отбрана на НАТО и на отделните държави. Впоследствие и други държави също могат да
се присъединят към проекта в съответствие с MN Cyber Defence Capability Development.
Проект за регионален подход към ПВО на Балканите
(Balkan Regional Approach to Air Defence - BRAAD)
Интересен пример за успешно регионално сътрудничество между страните от ЮИЕ
представлява проектът BRAAD. Проектът за регионален подход към ПВО на Балканите е
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многонационален проект на НАТО, формулиран от международния секретариат на
Алианса и подпомаган от агенциите в НАТО – NC3A, NAMSA, NACMA и NCSA/NPC сега групирани в NCIA и NSPA.
За момента BRAAD все още е проект, включващ само страните от Западните
Балкани. Р България участва в инициативата, имайки свой представител на всяка от
срещите във връзка с проекта. Като член на НАТО страната ни може да засили участието
си в проекта и кооперирайки се със съседите – на първо място със страните членки, като
Румъния, Гърция и Турция да изгради още по обхватен проект, който да включва и
елемент на обучение във военни бази или учебни центрове на Р България. Освен това,
страната ни може да поеме ролята на регионален лидер в изграждането на инициатива за
осигуряване на въздушен суверенитет по образеца на това, което е вече постигнато в
Балтийските страни (Air policing initiative). Една такава инициатива за страните от
Югоизточна Европа би се вписала изцяло в рамката на „интелигентната” отбрана. Като
цяло кооперацията на регионално ниво и използването на общи ресурси за постигане на
по-добри резултати и оптимизиране на разходите би се отразила благоприятно не само на
страните членки като България, Румъния, Албания и Хърватия, но би имала и добро
въздействие върху страни като Черна Гора, Босна и Херцеговина и други, които
проправят пътя си към членство.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО (ЕДИНОДЕЙСТВИЕТО) НАТО-БЪЛГАРИЯ В
ОБЛАСТТА НА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО
В рамките на Алианса вече съществуват редица успешни многонационални
инициативи, в които ние участваме, като Програмата за осигуряване на способности за
стратегически въздушни превози (Strategic Airlift Capability C-17). Р България е и сред
страните, работещи за създаването на Група на държавите, използващи самолети С-27J
„Спартан” (C-27J Spartan User Group). Участваме и в Програмата за Съюзно земно
наблюдение (Allied Ground Surveillance), която считаме че следва да бъде в основата на
съюзническата архитектура на системата за съвместно разузнаване и наблюдение.
Стойността на проекта е 1,2 милиарда евро, а сред европейските индустриални партньори
е и българският Завод за телефонна апаратура, гр. Банско. С участието в този проект Р
България ще получи достъп до военни разузнавателни операции, включително и
мониторинг на големи части от водните, транспортните пътища, както и нефто- и
газопроводнте трасета.
През май 2013 г. български представители взеха участие във втория семинар по
проекта за многонационално отбранително планиране - Multinational Alliance Defence
Analysis and Planning for Transformation (MN ADAPT), в Брюксел. Утвърждаването на
проекта, за който седем нации са заявили интерес, сред които и Р България, ще позволи
на държавите да получат директни ползи от широката аналитична експертиза на
Агенцията за комуникации и информация на НАТО и ще предостави форум за страните
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да развиват и споделят дори практики от прилагането на методите на национално
отбранително планиране.
За инициативата „Интелигентната отбрана“ на НАТО българската държава
декларира категорична подкрепа и заявява интерес за участие в шест многонационални
проекта от групата проекти с най-висок приоритет (the Highest Priority Project Group) :
„Роля на жените на ръководни длъжности в сигурността и отбраната“ (по който сме
водеща нация), „Обучение във виртуална бойна среда“ (водещи – АСТ), „Център за
компетенции“ (АСТ), „Индивидуално обучение и подготовка“ (АСТ), „Участие с
модулни групи за осигуряване развръщането на предни авиобази“ (Италия),
„Многонационален щаб в Улм (Германия)“.
Друг български проект с важно национално и регионално измерение е Центърът за
изследване, изграждане и развитие на способности на НАТО за управление на кризи и
оказване на помощ при бедствия (Center of excellence) .
Следвайки този пример, Центърът за изследване, изграждане и развитие на
способности на НАТО за управление на кризи и оказване на помощ при бедствия би
могъл да координира няколко многонационални проекта по способности за управление
на кризи, което да е от полза на българската индустрия, научните звена и университетите.
За да бъде постигнато това обаче, е необходимо да се определи как националните
структури и процедури да се синхронизират с тези в НАТО и ЕС, и как държавните
структури и процедури трябва да се съгласуват с тези на индустрията и
изследователската общност, за да се постигне успех в международните проекти.
На 26 януари 2012 г. в Брюксел, на среща с генералния секретар на НАТО,
българският президент заявява, че страната ни „желае да има водеща роля на регионално
равнище в Югоизточна Европа по различни инициативи на НАТО“.
В потвърждение на заявената национална позиция, в началото на април 2012 г.
София е домакин на международна конференция на високо равнище на тема
„Интелигентната отбрана – обединяване и споделяне: Източноевропейската визия за
многонационални и иновативни подходи за развитие на способностите“, организирана от
катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС и финансирана от НАТО, под
егидата на Президента. Основният фокус на конференцията е практическото прилагане
на концепцията за интелигентна отбрана в рамките на регионалното отбранително
сътрудничество на НАТО в Югоизточна Европа .
Страните на Балканите, като част от Югоизточна Европа споделят сходно минало,
геополитически предизвикателства и интереси. Една обща програма за модернизация и
развитие на въоръжените сили на националните армии в балканските страни, ще даде
възможност на региона да се превърне в стабилен и сплотен сегмент на НАТО и ЕС и да
осигури сигурна източната граница. Подобна обща инициатива би помогнала и за
насърчаването на пълноценно сътрудничество с Руската федерация, изпълнявано от
27

БР.26 - СП. „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ“ - ГОД. 9

името на НАТО, в рамките на една от целите на НАТО да доведе „отношенията между
НАТО и Русия до една нова ера на откритост и взаимна полза“ .
От казаното дотук, можем да направим извода, че участието на Р България в
инициативата „Интелигентна отбрана“ е ключово както за успешната модернизация на
Въоръжените сили, така и за позиционирането на страната в технологичното развитие на
бъдещето. Изразената от президента Плевнелиев подкрепа за инициативата, показва
ясното разбиране от страна на българските институции за възможностите, които
интелигентната отбрана предоставя както по отношение на развитието на способностите
на българските военнослужещи, така и за перспективите пред нашата отбранителна
индустрия.
НАСОКИ ЗА БЪДЕЩА РАБОТА
С оглед на постигнатото до момента в тази област и отчитайки новите
възможности пред страната, можем да очертаем следните насоки за работа:
- По отношение на „Цели за способностите 2013”, към Р България са насочени 56
Цели за способности и са предложени за изграждане 55 формирования за нуждите на
колективната отбрана. Във връзка с това, служебният министър Тодор Тагарев изтъкна
необходимостта от търсене на възможности за по-задълбочено координиране и
взаимодействие на междуведомствено ниво. Една от възможностите е да се засили ролята
и интензифициране на работата на междуведомствените съвети и форуми към
Министерството на отбраната, като платформи за по-тясно междуинституционално
взаимодействие в областта на отбраната.
- Разширяване на използването на националния потенциал в работата на и
структурите на НАТО и ЕС при генериране и прилагане на решенията в областта на
сигурността и отбраната. След редица реформи в процеса на присъединяване към НАТО
и с възможността да ротира хора в структури на НАТО, МО може да домакинства
структури на НАТО, да участва в проекти с общо и многонационално финансиране, да
използва услугите на двете основни агенции на НАТО и организацията за Изследвания и
технологии и по този начин да добие допълнителен опит в добро управление и
управление на промяната, който да се приложи и в други структури на Правителството.
По отношение на българската отбранителна индустрия и изследователските
центрове, усилията следва да се насочат към изработване на каталог на способностите на
българската индустрия и изследователски звена по областите от интерес на НАТО и
страните от алианса, както и представяне на възможностите за бизнес с агенциите на
НАТО пред българския бизнес. По данни на Междуведомствената комисия към МИЕТ
издадените през 2008 г. разрешения за износ и трансфер на оръжия от територията на Р
България са предимно за автоматични оръжия с калибър под 12,7 мм, бойни припаси и
взривателни устройства и др. Тоест традиционни за страната ни производства през
последните 30 години. Тази тенденция се запазва през 2009 и 2010 г. Данните показват,
че за отбранителни изследвания в момента се отделят минимални средства от бюджета на
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Министерството на отбраната – от порядъка на 0,1 % (около 2 млн. лв.), което е причина
за символичното участие в многонационални проекти.
За да бъде конкурентоспособна на европейския и световния пазар, българската
отбранителна индустрия би могла да използва т. нар. „клъстърен“ подход за намиране на
собствените ниши, на базата на създадена експертиза и участие в по-големи проекти в
рамките на ЕС и НАТО. Бизнес клъстърът е географска концентрация от взаимосвързани
фирми, доставчици и свързаните с тях институции в дадена област. Този подход
позволява по-тясна специализация на компаниите в отбранителния сектор и създава
възможности за развитие на собствения интелектуален и технологичен капацитет.
Развитие на механизмите на взаимодействие между институциите в сектора
за сигурност и на публично-частното партньорство. В периода 2012-2018 г., НАТО
модернизира изцяло информационната си инфраструктура, извършва се преход в новата
сграда на щаб-квартирата, реформира командната структура, въвежда офис за „споделени
услуги“. В основата на тези промени от ИТ перспектива е създаването на Агенцията по
комуникации и информация, която покрива целия жизнен цикъл на всички
комуникационни / информациони услуги, на базата на финансиране от потребителите и с
цел да постигне 20% икономии при подобряване на ефективността и ефикасността,
гарантирана кибер сигурност. Считам за целесъобразно този опит да бъде позадълбочено проучен, с оглед неговата приложимост на национално ниво. Под
ръководството на министъра за електронното правителство в периода на управление на
служебния кабинет, по инициатива на МО и с участието на МВР бяха проведени няколко
междуведомствени срещи, с цел стартиране на процеса на разработване на Национална
стратегия за кибер сигурност. Конкретният принос на МО е в разработване на проект с
основите на тази стратегия, която беше предоставена на ведомствата, определени за
водещи в този процес (МТИТС, ИА ЕСМИС и ДАНС).
Уважаеми дами и господа,
Както вече споменах в началото, процесите във връзка с инициативите са много
динамични и изискват целенасочени усилия за създаване на стройна организация за
цялостна координация на дейностите по участие на Р България, и в частност на
Министерството на отбраната. Отделно от това, самите многонационални проекти са
широко-обхватни и изискват наличието на широка експертиза от специалисти в различни
области.
Освен всичко казано до момента, считам че е важно да се инвестира в образовани и
добре подготвени млади българи, които да участват пълноценно в структурите на НАТО,
допринасяйки за развитието на Алианса и неговите способности да отговори на
предизвикателствата пред сигурността на своите граждани в съвременния динамичен
свят.
Благодаря Ви за вниманието!
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ДЕСЕТ ЗАБЛУДИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТБРАНАТА НА БЪЛГАРИЯ1
Михаил Найденов
„Джордж Маршал – България“
ЗАБЛУДА № 1: ПО-ГОЛЯМА ПО ЧИСЛЕНОСТ АРМИЯ ЗНАЧИ ПО-ГОЛЯМА
СИГУРНОСТ.
При съвременната война качеството, а не количеството е решаващо. В епохата на
високите технологии, нарастващата непредвидимост и действието на асиметричните и
многоаспектни рискове и заплахи не броят на хората и количеството техника водят до
постигане на победа, а качеството на отбранителните способности и начините, по които
те се използват. Числеността, структурата, организацията, подготовката, въоръжението и
техниката и, не на последно място, начините на действие на въоръжените сили трябва да
отговарят на изискванията на новата стратегическа среда, а не на тази от миналото.
ЗАБЛУДА № 2: ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ОТБРАНА ЗНАЧАТ ПО-СИЛНА АРМИЯ.
Не количеството ресурси, а начинът, по който те се изразходват са решаващи за
постигането на целите на отбранителната политика. Инвестициите във въоръжение и
бойна техника не винаги водят до изграждане и развитие на необходимите отбранителни
способности, както и до повишаване на оперативната съвместимост и използваемостта на
въоръжените сили в операции. В условията на продължителен финансов недостиг
приоритетно трябва да се инвестира в способности, от които въоръжените сили имат
нужда днес, а не в такива, които е малко вероятно да бъдат използвани.
ЗАБЛУДА № 3: МОЖЕМ ДА ИМАМЕ ПЪЛНИЯ СПЕКТЪР ОТ СПОСОБНОСТИ
В НЕОБХОДИМИТЕ КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО.
Дори и да нямаше финансова и икономическа криза, това е невъзможно за малките
държави и трудно постижимо дори за най-големите. А и това не е необходимо предвид
факта, че България е член на НАТО и ЕС и може да разчита на колективната отбрана по
силата на чл. 5 от Северноатлантическия договор. Придобиването и поддържането на
въоръжение и техника на принципа „от всичко по малко” не осигурява необходимите
способности за действие в новата среда за сигурност. Това води до разпиляване на
усилията и неефикасно харчене на ограничените средства, отделени от данъкоплатеца за
отбраната на страната.
ЗАБЛУДА № 4: МОЖЕМ САМИ ДА ГАРАНТИРАМЕ СУВЕРЕНИТЕТА СИ.
По молба на редакцията, в поддръжка на Стратегическия преглед на сигурността и отбраната, колегата Михаил
Найденов направи медиен анализ, свързан с обществените възприятия за отбраната на страната, и обобщи 10
проблемни области, наречени „заблуди“. Основен критерии за съпоставимост са приетите от Народното събрание
официални стратегически документи – Бяла книга за отбраната, Стратегия за национална сигурност, Национална
отбранителна стратегия.
1
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Понастоящем дори големите държави не могат самостоятелно да се справят със
съвременните рискове и предизвикателства и затова обединяват усилията си със
съюзници и партньори. Това е смисълът от членството в НАТО и участието ни в Общата
политика за сигурност и отбрана на ЕС. Поради постоянния недостиг на ресурси и
нарастващите както взаимна зависимост, така и взаимна уязвимост, в съвременните
условия суверенитетът не може да се гарантира самостоятелно. Това важи с все поголяма сила за малките държави. За да гарантира своя суверенитет на държавата са
необходими достатъчни по качество и количество способности, за да въздейства върху
средата за сигурност в свой интерес. Ако те не могат да бъдат осигурени, суверенитетът е
фикция. Затова, за да могат да го гарантират ефективно, държавите обединяват ресурси и
усилия в рамките на съюзи и коалиции.
ЗАБЛУДА № 5: МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И
РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ В РАМКИТЕ НА НАТО И ЕС
ВОДЯТ ДО ЗАГУБА НА СУВЕРЕНИТЕТ.
Напротив. Благодарение на тях суверенитетът става възможен. Посредством
многонационални решения се изграждат отбранителни способности, които държавите,
особено малките, в условията на недостиг на ресурси не могат да си позволят да
придобият и поддържат самостоятелно. В този смисъл суверенитетът е споделен и
именно като такъв той става възможен.
ЗАБЛУДА № 6: МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ ПОДХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И
РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИ СА УНИВЕРСАЛНО РЕШЕНИЕ.
Тези подходи станаха актуални заради кризата и се мотивират предимно от
финансовия недостиг, но те сами за себе си са недостатъчни за осигуряването на
необходимите способности. Многонационалните решения не отменят необходимостта от
поддържане на достатъчно ниво на разходите за отбрана, нито за националните усилия за
изграждане и развитие на способности. Тези решения не заместват, а допълват усилия на
държавата там, където ресурсите не достигат.
ЗАБЛУДА № 7: УЧАСТИЕТО В ОПЕРАЦИИ АВТОМАТИЧНО ГАРАНТИРА
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПО-СПОСОБНА АРМИЯ.
Безспорен факт е, че участието в ръководени от НАТО и ЕС операции съдейства за
изграждането на способностите на българските въоръжени сили и за повишаването на
тяхната оперативна съвместимост с тези на съюзниците ни от НАТО. Независимо от
това, обаче, ако не бъде съхранен и умножен натрупаният ценен боен опит, ползата от
това участие ще бъде в голяма степен изгубена. Бойният опит трябва да бъде съхраняван
и преподаван, така че процесът на подготовката за участие в операции зад граница да
бъде непрекъснат и постоянно усъвършенстван. Освен това трябва да се подобрява и
качеството на участието в операции и мисии, като се поемат по-отговорни и сложни
задачи, така че да се осигури не само запазване на способностите, но и тяхното
надграждане.
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ЗАБЛУДА № 8: С УЧАСТИЕТО В ОПЕРАЦИИ НА НАТО И ЕС СЕ БОРИМ ЗА
ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ.
Устойчива във времето заблуда. С участието в операции страната се бори не за
чужди интереси, а за колективни. А колективни в случая значи и наши собствени, тъй
като ние сме част от НАТО и ЕС. С участието в процеса на вземане на решения в двете
организации ние също имаме дял в определянето на техния дневния ред. Затова
решенията, които се вземат от НАТО и ЕС са и наши решения. Факт, който все още
изглежда не напълно осъзнат от немалко хора. Или удобно игнориран.
ЗАБЛУДА № 9: МОЖЕМ ДА ЧЛЕНУВАМЕ В НАТО И ЕС, НО ДА НЕ
УЧАСТВАМЕ В ОПЕРАЦИИ.
Можем ли да не участваме в операции на НАТО и ЕС, като същевременно се
ползваме от защитата на чл. 5 на Северноатлантическия договор и от клаузите по Общата
политика за сигурност и отбрана на ЕС съгласно Лисабонския договор? Поставен по този
начин, въпросът трябва да се чете по следния начин: да бъдем ли член на НАТО и ЕС или
не... Защото не можем да членуваме в двете организации, без да допринасяме за
осъществяването на практика на тяхната политика за сигурност и отбрана. Двата съюза
са толкова силни, колкото са способни техните страни-членки. И най-вече доколкото те
имат волята да действат в защита на общите интереси.
ЗАБЛУДА № 10: КАТО ОТМИНЕ КРИЗАТА ЩЕ ПОЛУЧИМ ПОВЕЧЕ
СРЕДСТВА ЗА ОТБРАНА.
Дори кризата да бъде преодоляна по-рано от очакваното, възстановяването от
последиците й ще бъде продължително и трудно. При липсата в обозримо бъдеще на
мащабна външна заплаха за сигурността на страната и предвид гаранцията, която ни дава
чл. 5 от Северноатлантическия договор, както и като се отчете в перспектива
потенциалът за развитие на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, едва ли
обществото ще бъде склонно да отдели повече средства за отбрана, които неминуемо ще
са за сметка на жизненоважни сектори като здравеопазване, образование, социални
дейности и др.
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БЯЛА КНИГА ЗА ОТБРАНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА
ФРАНЦИЯ 2013
Новата Бяла книга за отбраната и националната сигурност на Франция,
публикувана на 29.04.2013 г., е продукт на стартиралата на 27.07.2012 г. по инициатива
на Президента на Републиката работа на специално създадената за целта комисия от
изтъкнати експерти, обединени в седем работни групи. Следва да се отбележи, че за
първи път в дебатите по изработването на документа са поканени да вземат участие
чуждестранни експерти – по един от Великобритания и Германия.
Бялата книга определя стратегическата ориентация на политиката за отбрана и
сигурност за следващите петнадесет години и ще бъде основа за Закона за военното
програмиране за периода 2014-2019 г., който се очаква да бъде гласуван от парламента
през декември 2013 г. Стратегията за отбрана и национална сигурност ще бъде
преразглеждана на всеки пет години, като тя ще чертае дългосрочна перспектива.
Прави впечатление, че новата Бяла книга е изработена пет години след последната.
Предвид факта, че първата е изработена през 1972 г., втората през 1994 г. и третата през
2008 г., периодът е сравнително кратък. Основният мотив за това е продължаващата
икономическа криза и очакването икономическият растеж за периода 2014-2019 г. да е
нисък, което налага и отбраната да поеме своя дял от бюджетните съкращения.
Независимо от това, поставената цел е отбраната да функционира нормално, независимо
от финансовите ограничения. Разбира се, роля за това решение имат и промените в
стратегическата среда през последните пет години и ангажиментите на страната в
операции зад граница.
Бялата книга дефинира стратегията за отбрана и национална сигурност, която се
базира на два основни и взаимнодопълващи се елемента:
•
Запазване на суверенитета. Това се реализира чрез осигуряването на
необходимите средства за действие и оказване на влияние. Предвид характера на
рисковете и заплахите за сигурността, военният инструмент остава незаменим и
необходим елемент от националната мощ.
•
Принос към международната сигурност. Изрично се подчертава, че това ще
се реализира в съответствие с националното и международното законодателство.
Стратегията за отбрана и сигурност не се разглежда извън рамките на НАТО и
ангажиментите по линия на ЕС. Потвърждава се участието на страната в Алианса след
завръщането й във военните структури. НАТО и ЕС се разглеждат като
взаимнодопълващи се пред лицето на пълния спектър от съвременните
предизвикателства.
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Бялата книга предлага обстоен анализ на стратегическата среда. Рисковете и
заплахите са анализирани, актуализирани и се предлага нова класификация. Направена е
оценка на възможното им проявление и въздействие. Те са разделени в три категории:
•
„Заплахите на силата”. Това е класическото разбиране на заплахата от
конфликти. Обръща се внимание на „замразените конфликти” и нарастващите военни
разходи в някои части на света, особено в Азия и Русия;
•
„Рисковете на слабостта”, които имат индиректно влияние върху сигурността
на страната. Тук се разглеждат предизвикателствата от разпадането на държавността в
нестабилни държави, които налагат участието в операции;
•
Заплахи и рискове, мултиплицирани от глобализацията. Тук се разглеждат
социалното неравенство, незаконните трафици, разпространението на ОМУ и
технологиите, тероризмът, кибератаките, рискове от пандемии, природните бедствия и
др. Основното послание в този контекст е, че нито една страна не може сама да се справи
с тези споделени предизвикателства, а трябва да се търси многонационален отговор,
независимо от разбирането, че оценката на нивото на уязвимост е национална
отговорност.
Тъй като страната не е в състояние да предотврати всички възможни рискове се
потвърждава значението на въведеното с Бялата книга от 2008 г. понятие “résilience”.
Това е способността на централната и местната власт и обществото да отговорят на
мащабна криза и бързо да възстановят нормалното си функциониране.
Рискът от възникване на междудържавни конфликти е оценен като нисък, но
последиците от евентуалното му проявяване могат да бъдат големи. Затова страната
поддържа силен възпиращ ядрен потенциал. Вземат се под внимание повече нови и
асиметрични предизвикателства (тероризъм, кибератаки, промишлени катастрофи,
нападения срещу френски граждани и др.), като и се прави оценка на въздействието им.
Разглеждат се и т.нар. хибридни заплахи – когато недържавни субекти биват
спонсорирани от държави и имат на разположение високи технологии. Това се отразява и
на възможните задачи на въоръжените сили. В сравнение с Балата книга от 2008 г.
концепцията за „стратегическа изненада” повече не заема централно място, въпреки че
все още се взема под внимание.
За да се справи с предизвикателствата в новия както стратегически, така и
икономически контекст, необходимо е обновяване на стратегията. Новата Бяла книга
потвърждава въведената с предишната от 2008 г. връзка между отбрана и национална
сигурност. Акцентира се върху междуведомствените аспекти на координацията и
сътрудничеството, които са доразвити.
Основното изискване на документа е запазването на стратегическата автономност
на Франция, независимо от наложените бюджетни ограничения. Основните фактори за
отстояването на този принцип са:
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•
Национален контрол върху всички отбранителни способности, които са
жизненоважни за сигурността и отбраната на Франция;
•
Свободен достъп и суверенно използване на космическото и киберпространствата;
•
Самостоятелно притежаване на критични способности, които осигуряват
инициативата за предприемане на операции и автономността на действията.
Бялата книга отчита, че повечето операции ще бъдат коалиционни, но Франция
трябва да запази способността си самостоятелно да действа в по-малки по мащаб мисии.
Франция трябва да бъде способна да обедини и ръководи коалиции, особено когато САЩ
не желаят да участват. За да може това да се осъществи е необходима автономност. Това
предполага възможност за формиране на коалиции около критичните способности, с
които страната разполага, като разузнаване, командване и управление, стратегически
транспорт и др.
Бялата книга признава, че нито Франция, нито която и да е друга страна в Европа
може да изгради отбрана срещу пълния спектър от кризи. Затова документът призовава
за реализирането на по-добра координация между страните от ЕС, което може да доведе
до свободно договорена взаимна зависимост по отношение на определени способности.
Чрез по-добрата координация между страните от ЕС ще бъдат осигурени липсващите
способности и ще се избегне дублирането. Така ще се подсили суверенитетът на всяка
участваща страна-член на ЕС и ще се увеличат способностите на разположение на Съюза.
Франция ще продължи политиката си на създаване на взаимна зависимост от някои
способности с най-близките си партньори.
Бялата книга запазва петте стратегически функции, дефинирани в тази от 2008 г.,
което осигурява приемственост по отношение на езика. Петте функции са:
•

Събиране на информация и прогнозиране;

•

Ядрено възпиране;

•

Защита на територията и населението;

•

Превенция;

•

Интервенция.

Внесени са обаче някои допълнения.
Ядреният възпиращ потенциал с двата основни компонента (морски и въздушен)
остава основа на отбранителната политика и „крайна гаранция” (garantie ultime) за
сигурността, защитата и независимостта на държавата.
Що се отнася до събирането на информация и прогнозирането, функцията се
доразвива и се създава междуведомствена структура, която ще координира дейностите на
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националните ведомства по тази функция. Лансира се идеята за съвместни проекти за
космически способности на ниво ЕС.
Предишният баланс между превенция и интервенция е променен в полза на
първата. В Бялата книга е поставено много високо изискване - превенцията да стане
основна междуведомствена задача.
За определяне на състава на въоръжените сили е използван методът на
илюстративните сценарии, които да определят къде и как могат да бъдат разполагани
контингентите. Една от последиците от това решение е, че е направен избор за
адаптиране на въоръжението и техниката и подготовката към различни типове задачи,
покриващи широка спектър от предизвикателства и потенциални рискове и заплахи.
Франция няма да е способна да играе глобална роля, както и че не може да се
намесва навсякъде, независимо че има втората по големина сред САЩ дипломатическа
мрежа. По тази причина се налага приоритизация в съответствие с националните
интереси. Разгледани са френските интереси и отговорности в Европа и по отношение на
ключови региони, като Средиземноморието, Африка, Персийския залив, Индийския
океан и Азия. Отчита се, че рисковете в Европа са не само военни и затова гражданските
измерения на сигурността се разглеждат в документа като европейски въпрос.
Предвижда се бюджетна рамка с два хоризонта – 2019 г. и 2025 г. За периода 20142025 г. бюджетът възлиза на 364 милиарда евро, от които 179 се предвиждат за времето
от 2014 до 2019 г. Що се отнася до инвестициите, бюджетът е намален до минимум, като
се преследват две цели: запазване на индустриалната и технологична база и запазване на
основните договори за доставка на въоръжение и техника.
Съкращенията във въоръжените сили са по функциите защита, превенция и
интервенция, като те са главно фокусирани върху последната. Силите за разполагане в
големи операции се съкращават наполовина от 30000 на 15000, а бойните самолети за
тази цел намаляват от 70 на 45. Общият брой на силите, способни за разполагане в
операции, се редуцира от 80000 на 66000, като най-много те са за сметка на Сухопътни
войски.
Някои наблюдатели критикуват решението за съкращаване на способните за
разполагане в операции сили. Според тях така се създава риск въоръжените сили на
страната, независимо че са добре тренирани, въоръжени и способни да действат, да не
могат да покрият нарастващите изисквания за участие в операции, предвид очакваните
тенденции в развитието на стратегическата среда.
Специално внимание се отделя на способностите за разузнаване вътре в страната,
по функцията превенция, ролята на държавата в отвъдморските територии,
междуведомствен анализ на риска, киберсигурност (вкл. за офанзивни цели) и борба с
незаконните трафици и пролиферацията.
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Документът описва и нивото на амбиция по мисии на въоръжените сили със
съответните способности.
Бъдещият модел на въоръжените сили е изграден в съответствие с мисиите и
задачите им. Предвижда се той да бъде реализиран за 10-15 години. Оценя се от
анализатори като компромис между краткосрочните финансови съображения и
дългосрочната визия за необходимите сили, с които Франция трябва да разполага, да за
защитава интересите си. Четири са водещите принципи:
•

Запазване на стратегическата автономия;

•
Въоръжените сили се развиват в съответствие с най-вероятните сценарии за
тяхното използване;
•

Диференциация на силите по отношение на въоръжение и подготовка;

•
Обединяване и споделяне между петте стратегически
недостигащи и критични способности.

функции на

Пред индустрията, научните изследвания и развойната дейност, се поставят две
основни задачи: запазване на способностите, необходими за поддържане на
стратегическата автономност за действие, както и запазване на ноу-хау и работни места.
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