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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Актуалната среда за сигурност се характеризира с динамичност, разнообразни 

предизвикателства и промени, трудно предвидими, в т.ч. асиметрични, както и традиционни и 
нововъзникващи рискове и заплахи. 

Анализът показва, че сега Европа е в непосредствена близост до съществуващи и 
развиващи се кризи, част от които са прераснали и във въоръжени конфликти,  и са активирани 
процеси и фактори, пряко, дълготрайно и ескалиращо оказващи кумулативно утежняващо 
влияние върху средата за сигурност в Съюза. Съвременните заплахи не са конвенционални, 
независимо дали те са външни, като тероризъм, трафик на хора, икономическа или политическа 
миграция, контрабанда или вътрешни като политическа, икономическа, демографска криза, 
корупция, престъпност, природни бедствия и др. Съвременните заплахи са свързани с 
потребностите на отделния индивид, от които се пораждат хуманитарни, социални, политически 
и военни кризи. България, така както и останалите страни-членки, не е в състояние да осигури 
самостоятелно необходимият икономически и институционален ресурс за адекватна реакция на 
все по-мащабните нови предизвикателства. 

Значимостта и актуалността на разработената тема произтича от констатираната, 
изненадваща за всички скорост, сила и острота, с които проблемите на сигурността и дори на 
отбраната, замениха в дневния ред на ЕС темите за партньорство, сближаване, икономическо 
развитие и разширяване на територията на прилагане на съвременните демократични ценности. 
Трудно е да се посочи единно европейско мислене и действие за търсене на решение на тези 
предизвикателства. Събитията за пореден път показаха, че Европейският съюз няма собствена, 
достойна за уважение и съобразяване, военно-политическа тежест на международната сцена и е 
неспособен да се намеси, използвайки сила, където и когато е необходимо. 

Въпреки стремежът на отделни автори да детайлизират изследванията си в съответните те-
матични направления, все още съществуват неизследвани и непроучени области, имащи значи-
телно влияние в съвременните условия. Една от тези тематични области е необходимостта и 
възможностите за създаване на Европейски Въоръжени Сили - от тук произтича и необходимос-
тта на настоящата научна разработка.  

Изследванията за тази необходимост са актуални, защото отговарят на нарастващата пот-
ребност от знания в тази област. 

Предвид гореизложеното следва да формулираме следния научен проблем: 
Комплексността на съвременната среда за сигурност, повлияна от източниците на несигурност в 
Европа и региона, изисква все по-адекватно противодействие както срещу съществуващите 
конфликти, така и за превенция на бъдещи такива. Постоянно променящата се среда за сигурност 
изисква подобряване и развитие на досегашните подходи, чрез които ЕС да бъде в състояние да 
дава все по-адаптиран, адекватен и своевременен отговор на рисковете, заплахите и 
предизвикателствата, генерирани от нея. На фона на събитията през последните пет години 
свързани със сигурността в Европа – бежански потоци, незаконна миграция, транснационална 
престъпност, тероризъм, хибридните заплахи, кризата в Украйна, анексирането на Крим, 
ситуацията в Близкия Изток пред ЕС се опосредства необходимостта от все по-ясни и конкретни 
ангажименти от негова страна за изграждане на собствени способности и на конкретна 
експертиза при разрешаването както на текущи, така и на евентуални бъдещи конфликти или 
кризи. Чрез разкриване на възможните направленията и методи за изграждане на Европейски 
въоръжени сили освен възможността за подобряване на координацията и взаимодействието 
между НАТО и ЕС, а и с други международни организации, ще се подобри ефективността от 
страна на ЕС при управлението на кризи и конфликти, не само на съюзно ниво, но и в света като 
цяло. 

При изследването на научния проблем е използвана следната работна хипотеза: 
Възможността за създаването на съвместни Европейски въоръжени сили ще подобри както 
взаимодействието и координацията между всички страни-членки на ЕС, в това число и на 
страната ни Република България, така също ще позволи на Съюза чрез използване на различните 
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източници на мощ (политически/дипломатически, икономически, военен, 
граждански/информационен) да е в състояние да провежда собствена политика при 
разрешаването на кризи. Съвместното използване на всички елементи на мощта ще повиши 
синергичния ефект в постигането на поставените цели и желаните ефекти при провеждане на 
различни видове операции в отговор на кризи от страна на ЕС. 

Обект на дисертационния труд е общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, тежестта 
й и взаимосвързаността й с всички други политики и процеси, протичащи в общността на 
европейските държави. 

Предмет на настоящия дисертационен труд се явява необходимостта от създаването на 
Европейски Въоръжени Сили и факторите, влияещи на тяхното създаване. 

Отчитайки актуалността, сложността, значимостта идеята за създаване на Европейските 
въоръжени сили, съществуващата теория, и така дефинираните обект и предмет, настоящия ди-
сертационен труд има за основна цел: доразвиване на съществуващата теория за 
необходимостта, целите, задачите и възможността за създаване на Европейските въоръжени 
сили, и чрез обобщаване на натрупания до момента опит да се разкрият и методите за 
създаването и организирането им.  

За постигане на тази цел в дисертационния труд се решават следните научно-изследова-
телски задачи: 

1. Да се изследва съвременната среда за сигурност, заплахите и  предизвикателствата 
произтичащи от нея, и на тази основа да се разкрият теоретичните постановки налагащи 
създаването на Европейски въоръжени сили.  

2. Да се изследват и анализират възможносттите Европейските въоръжени сили да 
допринасят за сигурността на Европа, и да се разкрият особеностите и предизвикателствата при 
взаимодействието и сътрудничеството между различните структури и колективни системи за 
сигурност - НАТО и ЕС. 

3. Да се предложи модел за Европейски въоръжени сили и да се определят необходимите 
способности, които трябва да притежават тези сили. 

За постигане на резултатите в изследването е приложен системния подход. В основата на 
реализирането му лежи циклично реверсивното приложение на методите на анализа и синтеза, 
които в своето единство са основния двигател на получаване на нови знания. Тези методи са 
изградени върху базовите операции, декомпозиция и агрегиране. 

Наред с класическите методи на изследване в дисертацията са използвани и прилагани 
експертно-аналитични методи, за анализ и оценка на проблемите чрез изучаване на 
информационно интуитивните съждения на група специално подбрани експерти с последващото 
им обобщаване и използване. 

Имайки предвид широкия обхват на изследвания научен проблем при решаването на 
поставените задачи е необходимо да направим следните ограничения: 

1. За определяне на необходимостта за изграждането на ЕВС ще бъдат разгледани основно 
теоретични постановки в тази посока от европейски източници и взаимодействието с НАТО в 
сефрата на сигурността и отбраната; 

2. Имайки предвид произтичащите ангажименти на Република България от членството ни 
в ЕС, свързани с подобряването на способностите за управление при кризи в рамките на Съюза, в 
дисертационния труд ще бъде анализиран модел за изграждане на ЕВС различен от този 
използван от НАТО при изграждане на колективните командна система и структура на 
въоръжените сили; 

3. В разработването на дисертационния труд не са използвани материали съдържащи 
класифицирана информация. 
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II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Структура на дисертационния труд 

Дисертационния труд се състои от увод, три глави, заключение и приложения. 
Основния текст обхваща 164 листа, 50 литературни източника и 8 приложения. Номерацията 
на главите и параграфите съответстват на тези от дисертацията. 

Съдържание на дисертационния труд 
В увода е обоснована актуалността на темата‚ нейната теоретическа и практическа 

иновативност и значимост, формулирани са целите и задачите на дисертацията, изложени са 
основните подходи и методи при осъществяване на изследването и ограниченията при 
изследване.  

В първа глава се решава първата научноизследователска задача на дисертационния 
труд в рамките на шест точки.  

ПЪРВА ГЛАВА: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА 
ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

1. Основни характеристики на средата за сигурност 
Една от основните характеристики на съвременната серда за сигурност е 

глобализацията. Тя е фактор, който ще очертае не само продължението на процесите в 
съвременната среда, но и ще определи развитието на средата на сигурност, което за 
съжаление, ще е насочено не към нейното дефрагментиране, а напротив, към заличаване на 
конкретните й проявления и унифициране, което е забележимо и налично при всеки процес 
на уеднаквяване, разпространяване на идеи, ценности, влияния и обобщаване и групиране 
около съвместни действия и активности в голещи мащаби.  

Непредсказуемостта и динамичността ще са предпоставка за развитие и активиране на 
много и разностранни действия и активни мероприятия от различните субекти (играчи) в 
международен план, които имат деструктивна насоченост или целят постигане на конкретни 
общностни, кланови, групови, политически, идеологиески, религиозни или сепаратистки, 
национални, регионални, международни цели и желани състояния.  

Всичко това, проявено дори и в един регион, ще определи природата на една възможна 
криза, а и конфликт, когато кризата не може да бъде овладяна и управлявана своевременно, 
който може да има значение и влияние върху редица страни и региони не само съседни по 
географски принцип на дадения регион, но и върху конкретни страни или съюзи, обвързани 
по различни начини и проявления с тази точка от средата на сигурност.  

Направеният дотук анализ на средата на сигурност ни позволява да разкрием 
следващата й основна характеристика – комплексност на кризите и конфликтите, 
непредсказуемост и трудност при тяхното управление. 

В много от случаите в съвременността икономическият неуспех на дадена държава, на 
държавно образувание, е свързан с политически проблеми, прерастващи в тежки и нерядко 
трудни за управление конфликти, които не само разрушават инфраструктурата, включително 
социалната, но и насърчават престъпността, възпрепятстват инвестициите и правят 
невъзможно осъществяването на нормална икономическа дейност. Някои държави и региони, 
включително от евро-атлантическата зона или граничещи с нея, са въвлечени в цикъл от 
конфликти, несигурност и бедност. Един показателен пример в днешно време за подобна 
кризисна и конфликтна ситуация е Босна и Херцеговина, където икономическите проблеми и 
невъзможността за тяхното решаване водят до ескалиране на напрежението и развитие на 
конфронтация и разслоение в обществото, до появата на криза, свързана със сигурността.  

Това ни позволява да посочим и една от следващите характеристики на средата за 
сигурност в нашето съвремие. А именно, че силно е нарастнала ролята и значението на 
сигурността в едно общество, което се явява предпоставка за стабилното икономическо 
развитие и просперитет на същото. Или като характеристика може да се посочи, че 
сигурността е предпоставка за развитие. Тя е и основен източник на стабилност в един 
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непредсказуем свят – не само икономическа.  
ЕС от своя страна развива своята обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО) 

изцяло на основата на Договорите за своето съествуване като те са производни също на 
международноправните рамки и правила. И съвсем разбираемо всичко това е основано на 
едно от водещите блага за всяко общество, всяка организация, всеки съюз – генерирането на 
сигурност. Сигурността като източник на стабилност е онази характеристика на средата, 
която не само следва да бъде търсена и градена постоянно, но и която НАТО и ЕС разглеждат 
на най-високо ниво и с много висок приоритет, полагат усилия за нея и същевременно дават 
своя категоричен принос за изграждането на по-мирен, по-надежден и по-предсказуем свят.  

Следващата основна и много важна характеристика на средата за сигурност е 
развитието на технологиите и навлизането им в много голяма и дори определяща степен в 
редица важни области и проявления от живота на съвременното общество, включително и в 
начина на комуникация, бит и създаване на нов вид социум. В особено голяма степен това се 
отнася до развитието и навлизането в живота на хората на информационните технологии 
(ИТ). Информационните технологии и глобализацията взаимно се развиват и допопълват. Но 
както ще разкрием по-надолу в изледването те са производни и на редица рискове и заплахи, 
които се изправят пред съвременните общества. 

2. Рискове и заплахи в съвременната среда за сигурност 
В последнта си стратегическа концепция (2010 г.) НАТО, визирайки средата на 

сигурност, определя редица рискове и заплахи, свързани и влияещи се от характеритиките на 
средата за сигурност. Конкретно са посочени: 

• в съвременността в евро-атлантическата зона съществуват условия на мир и рискът 
от заплаха от конвенционално нападение на територията на страните от НАТО е нисък; 

• при все това конвенционалната заплаха не може да бъде пренебрегната;  
• много региони и страни по света придобиват значителни съвременни военни 

способности, което може да има труднопредвидими последици за международната 
стабилност и евро-атлантическата сигурност; 

• включва се и риска от разпространението на балистични ракети, които 
представляват реална и все по-нарастваща заплаха за евро-атлантическата зона; 

• разпространението на ядрени и други оръжия за масово унищожение и начините за 
доставянето им; 

• тероризма; 
• нестабилността и конфликтите извън границите на Алианса; 
• трансграничната организирана престъпност; 
• киберспрестъпленията; 
• опасността от конфликти обусловени от ресурсна зависимост,  недостиг на ресурси 

и климатични промени; 
• миграцията на големи маси от хора и натиск над редица страни-членки; 
• рисковете от развитие на технологиите. 
От своя страна изхождайки от динамичното развитие на средата за сигурност в 

съвременни условия, от желанието и амбицията за повишаване на мястото, ролята и 
отговорностите на ЕС в глобален мащаб той (Съюза) разви и промени част от своите възгледи 
за нея. Така се стигна до разработване на собствена „Стратегия за сигурност на съюза”, която 
ЕС прие на 12 декември 2003 г.  

В Стратегията за сигурност са дефинирани и основните характеристики на средата, 
които са посочени в случая като предизвикателства:  

• глобализацията със своите позитивни и негативни последици, съществуващите 
конфликти в различни краища на света. 

• бедността и болестите. 
• борбата за достъп до природни ресурси, включително и до питейната вода. 
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• силната зависимост от енергийните източници. 
Стратегията за сигурност на ЕС отразява еволюцията във възгледите за глобалната 

роля на Съюза в променящия се съвременен свят. В този документ се декларира също така (за 
първи път), че ЕС не изключва използването на военна сила, като инструмент за отстояване 
на своите интереси.  

Прегледът от 2008 г. добавя три допълнителни предизвикателства: 
• кибер-сигурността; 
• енергийната сигурност; 
• климатичните промени. 
ЕС обаче не уточнява точната роля на ОПСО за справянето с всички тези заплахи и 

предизвикателства. Трудно е да се предпише каква роля в частност могат да имат 
въоръжените сили в борбата с някои от тези заплахи, например киберпрестъпността, 
енергетиката, климатичните промени, тероризма и организираната престъпност. Нещо 
повече, дори и в тези сфери, където ролята на военните е по принцип лесно предвидима, като 
например оръжията за масово поразяване, регионалните конфликти и провалените държави, 
не е сигурно, че ЕС ще може винаги да се организира за изпълнението на подобни задачи. 

Киберпрестъпленията, породили се и развили се изцяло в средата на съвременното 
информационно общество, са не само елементи на трансграничната организирана 
престъпност, но във вида кибератаки те стават по-чести, по-организирани и по-къпоструващи 
от гледна точка на загубите, които нанасят на държавните администрации, бизнеса, 
икономиките и потенциално на преносните и снабдителните мрежи и друга критична 
инфраструктура.  

На следващо място можем да посочим като риск и заплаха за сигурността на ЕС 
ресурсната зависимост, а така също и недостига на ресурси и климатичните промени, които 
настъпват на Земята. Глобалното затопляне и промяната в климата в световен мащаб, 
предвиждани от редица специалисти по климатология, хидрология, атмосферология, 
география и други, вече имат своето проявление в редица зони и ареали на Земята, като една 
от най-засегнатите и със забелязващи се промените в нея е Антарктида. Борбата за вода ще 
стане още по-ожесточена през следващите десетилетия.  

Следва да посочим, че не само промените в климата на Земята могат да генерират 
рискови ситуации в сферата на сигурността на Европейския съюз. Сериозен проблем за 
международната сигурност, свързан и пораждащ подобни заплахи, са и страните със слаба 
държавност, които не са способни да гарантират сигурността, правата и свободите на своите 
граждани, да управляват обществените отношения и да изпълняват международните си 
задължения. Нестабилната икономическа и политическа обстановка в тях, ниският стандарт 
на живот в редица държави и региони от т.нар. „трети свят” генерират също миграционен 
натиск върху страните от Европейкия съюз. 

Анализът на всичи изследвания до тук ни позволява да направим няколко основни 
обобщения. 

На първо място, че съвременната среда за сигурност освен с глобализация се 
характеризира и с много по-широк и комплексен характер. Характер, в който нестабилността 
или конфликтите, включително извън границите на ЕС, могат пряко да застрашат 
сигурността на страните-членки в тях, не само чрез поощряване на екстремистки, 
терористични и транснационални незаконни дейности, като трафика на ОМУ или различни 
техни компоненти, оръжия, наркотици и хора, но и чрез миграционните потоци, 
трансграничната престъпност и свързаните с нея заплахи за икономиката и финансовата 
стабилност на страните, нарушаването и прекъсването на важни комуникации и трасета, 
кибератаките и различните киберпрестъпления в мрежите и конфигурациите, 
дефрагментацията на някои национални държави, затрудненото ползване на ресурси, 
проблемите с енергийните доставки и тяхната сигурност ни дава разбирането за изграждане и 
поддържане на редица способности, в това число военни, чрез които ЕС да бъде в състояние 
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да даде при необходимост най-адекватния и навременен отговор на всяка една заплаха и на 
всеки един риск. 

На второ място можем да обобщим, че за разлика от масовата, видна за всички заплаха 
по време на Студената война нито едни от съвременните рискове и нито една от 
съвременните заплахи не са само военни, нито могат да бъдат отстранени или преодолени с 
чисто военни средства. Всеки риск, всяка заплаха изискват комплексно използване на 
различни инструменти на мощта.  

Следва да споделим ясно и неотклонно и виждането, че за да сме в състояние да дадем 
необходимия на обществата ни адекватен отговор на всяка криза, на всяка рискова ситуация и 
заплаха за сигурността и благоденствието ни, неотменна основа на тази по-силна, по-сигурна, 
по-функционална и по-ефикасна многостранна система за справяне с рисковете и заплахите е 
възможно най-правилната комбинация от граждански и военни способности в рамките на ЕС 
като цяло, а и националният принос на всяка страна членка.  

Изграждането на ЕВС ще повишат способностите на ЕС. Чрез съвместни ЕВС ще се 
допълнят не само общите способности на Съюза (граждански и военни) за управление на 
възможните кризи и предотвратяване и/или потушаване на конфликтите, но наличието на 
подобни военни сили ще позволят наистина да сме в състояние да защитим нашето общество, 
нашите ценности, а и да се развиваме като свободни, демократични държави, които ще имат 
своя военен инструментариум, който, ако се налага, може да се справи успешно с целия 
набор от конвенционални и нововъзникващи нековенционални, асиметрични и хибридни 
предизвикателства за сигурността и ще осигурява съответните видими гаранции и подкрепа 
за всички съюзници. 

На трето място това, че несъмнено един от централните елементи на международната 
многостранна система в сферата на сигурността от страна и на ЕС са трансатлантическите 
отношения. Те не са само от двустранен интерес, а в полза на международната общност като 
цяло. НАТО е до голяма степен израз на тези отношения, влиянието и ефикасността на 
Съвета на Европа, от друга страна, са от особено значение за страните от Европейския съюз.  

От направените до тук изследвания и анализи спокойно можем да направим и едно от 
следващите основни обобщения за необходимостта от създаване и изграждане на съвместни 
Европейски въоръжени сили. Постигането на тази цел разбира се напред във времето изисква 
напредък в няколко области: 

Първо – съвсем ясно се вижда липсата на единна политика на ЕС в посока обща 
сигурност и отбрана. Забавянето трябва да бъде преодоляно. Необходимо е ускорено 
интегриране в отбранителната политика на страните членки. Стартът на това е форсирането 
на механизма за Постоянно структурирано партньорство. 

На второ място това е изработването на единна и обща за ЕС рамка на степенуване на 
заплахите и предизвикателствата. Преди е имало различия във възприемането на степента на 
заплахите за различните страни. В момента с новите хибридни и киберспособи за атака на 
критичната инфраструктура е необходим единен и координиран подход от всички държави за 
общо разбиране на заплахите и съвместни обединени отговори, защото не е възможно една 
държава самостоятелно да се противопостави на такъв вид въздействие. 

На трето място, ЕК констатира, че трансатлантическите отношения се променят. 
Подчертава се, че повече от всякога европейците е нужно да поемат по-голяма отговорност за 
собствената си сигурност. Както и до момента НАТО и ЕС ще продължават да координират 
дейността си, но успоредно с това ЕС ще предостави рамка, в която 27-те държави ще засилят 
колективната си защита и ще отстранят досегашните съществуващи пропуски. 

Четвърто и основно е наличието на неефективно харчене на средствата за отбрана. ЕС 
е втората структура на планетата след САЩ по разходи за отбрана, близо 230 млрд., като 
нивото на проявление на международната сцена и нивото на сигурност е несъразмерно ниско 
с разходите. Практиката да се спонсорират други структури и държави с възможности, които 
да ни осигуряват сигурност за сметка на изграждането на собствени европейски сили с 
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необходимата екипираност и готовност, категорично се определя за грешна. 
Разнопосочността в разходите за отбрана на страните членки и дублирането им доведе до 
пълен хаос и на практика намалени под минимума европейски отбранителни способности, 
както и до липса на подготвена и оперативно съвместима бойната техника и оборудване. В 
момента в ЕС има на въоръжение седемнадесет вида среден боен танк и бойни транспортни 
машини. За сравнение в САЩ те са един вид боен танк и една БМП. Притежаваме двадесет 
типа бойни самолети, в САЩ са сведени до шест, европейският флот се състои от двадесет и 
девет вида бойни кораба, американският – от четири вида. 

3. Колективната сигурност на ЕС – прилики и разлики във вижданията на 
страните-членки от исторически, географски, икономически и социален аспект  

Ще има ли Европа собствени въоръжени сили? Отговорът „Трябва да има!“ предхожда 
създаването на НАТО. 

Цялата история на обединяване на Европа е поредица от неуспешни опити за директно 
обединяване на нейната сигурност и отбрана и решаване на тази задача индиректно и 
еволюционно. Не са само политически причините – европейското сътрудничество в 
отбраната напредва и по военни съображения. Германия, Франция и Холандия вече участват в 
общи военни структури. Задава ли се бъдещата европейска армия? 

Амбициозният проект за създаването на европейска армия е бил на път да бъде 
осъществен - бил е преодолял множество препятствия, но накрая се проваля - през лятото на 
1954 година френското Национално събрание го отхвърля.  

След този първи опит за създаване на европейска отбранителна общност, плановете за 
европейска армия са захвърлени в чекмеджетата, където потъват в забрава за цели 
десетилетия. За да стигнем да наши дни, когато изглежда се възраждат: дезинтересът на 
американската администрация на Доналд Тръмп към Европа, нарасналата заплаха от Русия и 
излизането на Великобритания от ЕС внесоха нова динамика  по въпроса. 

През ноември 2017 година 25 европейски страни са договориха за "постоянно 
структурирано сътрудничество" по военните въпроси. То предвижда общи проекти за 
въоръжаване, но и по-тясно сътрудничество между армиите. Според министрите на отбраната 
от страните от ЕС, ПСС може да подготви създаването на една европейска армия. Паралелно 
с това и на национално ниво нараства готовността за такова сътрудничество. 

Създадената още през 1989 г. обща германско-френска бригада може да се превърне в 
ядрото на една бъдеща европейска армия. Пехотната дивизия от шест хиляди военнослужещи 
и до днес е единствената двунационална военна част в света. Пехотната дивизия има четири 
бази в Германия и три във Франция. Войници от двете страни служат заедно в логистичния 
батальон и в командните щабове, но всички други подразделения са национални.  

Международното военно сътрудничество не е някаква политическа самоцел. По този 
начин европейците могат да пестят средства и да получават взаимен достъп до военните 
ресурси на отделните партньори.  

Но не са само политически причините - също и по чисто военни съображения 
напредва международното сътрудничество в областта на отбраната. И това се отнася както до 
малките нации, като Холандия например, така и до големите - като Франция и Германия.  

Ретроспективната маркировка на основните жалони от възникването на идеята за ЕВС 
показва следното: 

• на 4 март 1947 год. Великобритания и Франция подписват договора от Дюнкерк. 
Една от клаузите предвижда взаимопомощ срещу евентуално нападение от Германия. 

• март 1948 год. – Дюнкеркският договор прераства в Брюкселски. Към него се 
включват Холандия, Белгия и Люксембург. 

• на 28 септември 1948 год. е създадена Западноевропейската отбранителна 
организация. Основополагаща цел и задача е организацията да прилага Брюкселския договор. 

• през април 1949 год., САЩ и Канада съвместно със страните от ЗЕОО създават 
НАТО с Вашингтонския договор. Договорът е много кратък и императивно и недвусмислено 
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предвижда задължение за взаимна отбрана, ако някой от съюзниците бъде нападнат. 
• през 1952 г. желанията за общи действия във външната политика, в това число 

основно в сферата на сигурността, се изразяват в инициативата за създаване на Европейска 
отбранителна общност. Тогава стартира сериозен и аргументиран план за създаването на 
наднационална паневропейска армия, разработен и предложен от френския политик Рене 
Плевен. Инициативата е провалена от наложеното вето от неговите френски колеги-
политици. Френското Национално събрание отказва да ратифицира договора за нея. 

• през 1954 г. страните от ЗЕОО променят Брюкселския договор. Към него се 
включват Западна Германия и Италия. Организацията е наречена Западноевропейски съюз. 

• на 13 декември 2007 г. е подписан Лисабонският договор. В него е записано, че 
Европа ще има обща отбрана, когато държавите членки решат това с консенсус. Политиката 
на сигурност и отбрана от “европейска” става “обща”, което слага край на ЗЕС. Лисабонският 
договор променя организацията за външните отношения, сигурността и отбраната на 
Европейския съюз и внася в тази уредба фундаментални промени. 

4. Политика на преструктуриране и обединяване на разходите на държавите-
членки на ЕС, предназначени за производства и доставки в областа на сигурноста на 
Съюза  

За разлика от глобалния размах на американската военна политика, отбранителното 
планиране на ЕС е фокусирано почти изключително върху съседните на Европа региони. 
Така например с изключение на две, всичките досегашни 27 мисии в рамките на ОПСО са 
били разположени в широкия район на европейските съседи (изключения са мисиите в 
Афганистан и в Ачех, Индонезия). Казано по-простичко, САЩ са азиатска военна сила, но 
европейците не са. 

Следователно, ключовият въпрос е, как европейците ще се справят с проблемите в 
регионите, граничещи с ЕС – със или без САЩ? Един от важните фактори може да бъде 
готовността на възходящите военни сили като Китай и Индия, заедно с Русия и Турция, да 
играят по-голяма роля в тези региони.  

От своя страна това повдига трънливия въпрос, дали европейците биха използвали 
твърда военна сила, когато предприемат самостоятелни операции.  

Неразборията и липсата на централизиран подход са в несравними величини. За да се 
предотврати тази тенденция разходите за отбрана на страните трябва да се координират по-
добре. На първоначалния етап по-голямата част от финансирането ще продължава да идва от 
националните бюджети, но ще се засили координацията и общото планиране. Създава се 
Европейски фонд за отбрана с годишен бюджет от 5,5 млрд. евро, като това е началото на 
единен отбранителен бюджет в структурата на бъдещото европейско „ядро" в бъдещата 
структура на ЕС. Върви се към общо финансиране на военните аспекти на ЕС. Чрез засилена 
интеграция се стига и до петата необходимост за изграждане на единен пазар в областта на 
отбраната.  Следва да се създадат условия да се ускори собствената военна промишленост, да 
се насърчи вътрешно пазарната промишлена конкуренция, както и обединението и 
консолидирането в консорциуми по различни направления. Ако Европа иска да бъде 
конкурентна в световен мащаб, тя трябва да бъде единна и интегрирана във висшите си 
производства и технологии, а те всички идват от военните разработки. Както и фундамента на 
всеки един ефективен съюз – общата отбрана и общите пари. 

5. Препокриващи се области на Общата европейска политика за сигурност и 
отбрана и ангажираностите на НАТО 

Общата политика на ЕС в областта на външните отношения и сигурността е основна 
тема на провелата се 1996 - 1997 година Междуправителствена конференция за 
преразглеждане на ДЕС от Маастрихт. Останалите неразрешени проблеми пред държавите-
членки като: 

• изграждане на работеща обща политика на сигурност и отбрана на ЕС без да се 
дублира НАТО. 
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• бъдещата роля на ЗЕС и интеграцията му в Съюза. 
• участието на необвързаните държави-членки на ЕС в изграждането на ОВППС. 
• необходимостта ЕС да разполага с възможности за действия по време на кризи, 
доведоха до необходимостта за преразглеждане и допълнение на ДЕС. Това става с 

подписването на Договора от Амстердам на 2 октомври 1997 година, който влиза в сила на 9 
май 1999 година. Той съдържа редица поправки и допълнения към ДЕС, които са важна 
предпоставка и условие за успешното практическо реализиране на Общата външна политика 
и политика на сигурност в нейното прерастване в обща европейска отбрана. 
Институционалните решения, взети на Междуправителствена конференция в Амстердам през 
1997 година имат за цел: 

• да прецизират разпоредбите, регламентиращи съответните институции и 
инструменти на ОВППС. 

• да потвърдят стремежа на страните-членки към изграждане на обща отбранителна 
политика, която по-късно да прерасне в обща отбрана. 

• да дефинират точно и ясно типа операции и задачи, които ЕС ще осъществява в 
сферата на тази политика и се регулират от съответните клаузи на Договора от Амстердам. 

• да специфицират взаимовръзката и взаимоотношението ЕС – ЗЕС и ЕС – НАТО. 
• да гарантират изпълнението и задълженията от страната на онези държави-членки, 

които участват в НАТО. 
Трябва да се отбележи, че много важни допълнения към Договора от Амстердам са: 
• назначаване на върховен представител като основна политическа фигура в 

Конференцията по външна политика и сигурност (КВПС), който да действа като генерален 
секретар със заместник и да отговаря за текущото управление и да разполага с ново звено за 
политическо планиране. 

• създава се нова “тройка”, включваща председателя на Съвета на министрите, 
върховния представител и председателя на Комисията или определено от него лице. 

• вземането на решения ще продължава да изисква единодушно гласуване, но се 
предвижда и възможност за “конструктивно въздържане от гласуване от страна на държавите-
членки, които не желаят да участват в определени действия. 

• много от проблемите от третия стълб ще бъдат прехвърлени в първия стълб и в 
бъдеще ще станат обект на нормална процедура в ЕС.   

Последователните срещи в Сен Мало, Вашингтон и Кьолн установяват някои общи 
принципи за бъдещето на европейската отбрана. Институционалните приоритети ще 
включват: 

• закриване на ЗЕС, чиито функции ще бъдат поети от ЕС. 
• създаване на Европейски съвет на министрите на отбраната. 
• създаване на военен персонал на ЕС. 
6. Общата стратегия за сигурност и отбрана на доктринално ниво 
Необходимостта ЕС да поеме пътя не само на икономическата, но и на политическата 

и отбранителна интеграция, засягаща въпросите на външната политика и на сигурността, 
става логична и очевидна. Първият нормативен източник за съдържанието и параметрите на 
Общата външна политика и политика на сигурност е Договорът за Европейски съюз (ДЕС). 
Той е одобрен на среща на Европейския съвет на 9 и 10 декември 1991 година, която се 
провежда в Маастрихт и е подписан на 7 февруари 1992 година. Общата външна политика и 
политика за сигурност и отбрана представлява “вторият стълб” на ЕС. Договорът за 
създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) и Договорът на 
Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) са в качеството си на “първи стълб”. 
Общата политика на Европейската общност в областта на правосъдието и вътрешните работи 
е в качеството си на “трети стълб”. ДЕС предвижда при подходящи условия перспективата на 
обща отбрана, армия и стратегия. Следните фактори са определяли важни общи интереси на 
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страните-членки, по отношение на които биха могли да се предприемат общи действия: 
• географска област на дадена страна или регион. 
• съществуването на значим интерес от осигуряване на политическата или 

икономическата стабилност на дадена страна или регион. 
• застрашаване интересите на ЕС в областта на сигурността. 
Съгласно ДЕС от Маастрихт се очертава и определя рамката, в която ще функционира 

ОВППС, но на този етап липсват ясни и конкретни разпоредби, отнасящи се до някои много 
важни въпроси:  

• кои структури и звена на ЕС ще реализират на практика общите действия на Съюза 
в сферата на външните отношения и сигурността; 

• разполага ли ЕС с достатъчно капацитет за изпълнението на тези действия; 
• какъв е характера и същността на взаимоотношенията между ЕС и ЗЕС. 
Общата политика за сигурност и отбрана определя рамките, уреждащи политическите 

и военните структури на ЕС и военните и гражданските мисии и операции в чужбина. От 
2016 г. насам Глобалната стратегия на ЕС определя стратегията за ОПСО, докато Договорът 
от Лисабон пояснява институционалните аспекти и укрепва ролята на Европейския 
парламент. Напоследък ОПСО претърпя значителни стратегически и оперативни промени. Тя 
продължава да се развива, за да посреща предизвикателствата за сигурността и широко 
разпространени сред обществеността искания за по-активна намеса на ЕС. Общата политика 
за сигурност и отбрана е неразделна част от общата външна политика и политика за 
сигурност на Съюза.  

Европейският парламент е оправомощен да се стреми да развива много по-силна роля 
във връзка с ОПСО в сравнение с ролята, която имаше в миналото. Европейският парламент 
има правото да упражнява контрол по отношение на ОПСО и да поема инициативата да се 
обръща към върховния представител/заместник-председателя и към Съвета по този въпрос. 
Той също така упражнява правомощия по отношение на бюджета на политиката. Два пъти 
годишно Парламентът провежда разисквания относно постигнатия напредък в прилагането 
на ОВППС и ОПСО и приема доклади: един относно ОВППС, изготвян от комисията по 
външни работи и включващ елементи, свързани с ОПСО, когато е необходимо; както и един 
относно ОПСО, изготвян от подкомисията по сигурност и отбрана. От 2012 г. насам 
Европейският парламент и националните парламенти на държавите-членки организират 
ежегодно две междупарламентарни конференции за обсъждане на въпроси, свързани с 
ОПСО. Междупарламентарното сътрудничество в тези области е предвидено в протокол № 1 
към Договора от Лисабон, който описва ролята на националните парламенти в ЕС. 
Нововъведенията в Договора от Лисабон предоставиха възможност за подобряване на 
политическата съгласуваност на ОПСО. Върховният представител/заместник-председателят 
заема централна институционална роля, като председателства Съвета по външни работи в 
неговия състав министри на отбраната (органа на ЕС за вземане на решения в областта на 
ОПСО) и ръководи EDA. Политическата рамка за консултации и диалог с Парламента се 
развива, за да даде възможност на Парламента да играе пълноценна роля в развитието на 
ОПСО. Съгласно Договора от Лисабон Парламентът е партньор при оформянето на външните 
отношения на Съюза и предприемането на действия във връзка с предизвикателството, 
описано в Доклада относно изпълнението на Европейската стратегия за сигурност от 2008 г. 
Европарламентът разглежда промените в ОПСО по отношение на институциите, 
способностите и операциите и гарантира, че въпросите, свързани със сигурността и 
отбраната, отговарят на опасенията, изразени от гражданите на ЕС. Редовно се провеждат 
разисквания, изслушвания и семинари, посветени на теми, включващи: гражданските и 
военните мисии по линия на ОПСО; международните кризи с последици за сигурността и 
отбраната; многостранните рамки за сигурност; въпроси в областта на контрола на 
въоръжаването и неразпространението на оръжия за масово унищожение; борбата с 
тероризма и организираната престъпност; добри практики за повишаване на ефективността 
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на сигурността и отбраната и правното и институционалното развитие в ЕС в тези области. 
Признавайки необходимостта от предоставяне на стратегически импулс за държавните 

глави и правителствените ръководители, през декември 2013 г. Европейският съвет определи 
редица първоначални цели за постигане на напредък по отношение на ОПСО. Той се 
съсредоточи върху три области:  

• подобряване на ефективността и на въздействието на ОПСО 
• усъвършенстване на развитието на отбранителни способности. 
• укрепване на европейската отбранителна промишленост. 
Глобалната стратегия на ЕС представлява важна промяна в начина на мислене в 

сравнение с Европейската стратегия за сигурност от 2003 г. Стратегията определя пет 
приоритета за външната политика на ЕС: 

• сигурността на Съюза. 
• устойчивост на държавите и обществата по отношение на източните и южните 

съседни на ЕС държави. 
• разработването на интегриран подход към конфликтите. 
• регионален ред, основан на сътрудничеството. 
• глобално управление през 21-ви век.  
Накрая, но не на последно място, в резолюция от ноември 2016 г. относно 

Европейския съюз за отбрана Парламентът призова за вземането на политическо решение с 
цел отключване на пълния потенциал на Договора от Лисабон, като постоянното 
структурирано сътрудничество и капацитетът за управление на кризи са посочени като 
основни конкретни елементи на подобна стъпка напред. Парламентът „насърчи Европейския 
съвет да ръководи постепенното определяне на обща отбранителна политика на Съюза и да 
предоставя допълнителни финансови ресурси за гарантиране на неговото прилагане“. 
Парламентът ще продължи да действа на своето равнище и в рамките на своите правомощия, 
за да стимулира и подпомага постигането на целите на ЕС като гарант на сигурността по 
ефективен и видим начин съгласно исканията на гражданите на ЕС.  

ИЗВОДИ: 
1. Съвременната среда за сигурност все още освен с глобализация се характеризира и 

с много широк и комплексен характер. В нея нестабилността или конфликтите, предимно 
извън границите на ЕС, могат пряко да застрашат сигурността на страните-членки на Съюза 
чрез проява на различни рискове, заплахи и предизвикателства. 

2. За да сме в състояние да дадем необходимия на обществата ни адекватен отговор на 
всяка криза, на всяка рискова ситуация и заплаха за сигурността и благоденствието ни, 
неотменна основа на тази по-силна, по-сигурна, по-функционална и по-ефикасна система за 
справяне с рисковете и заплахите е възможно най-правилната комбинация от граждански и 
военни способности в рамките на ЕС като цяло, а и националният принос на всяка страна 
членка в нея. 

3. Независимо от приликите и разликите във вижданията на страните-членки на ЕС, 
чрез изграждането на съвместни ЕВС ще се допълнят не само общите способности на Съюза 
(граждански и военни) за управление на възможните кризи и предотвратяване и/или 
потушаване на конфликтите, но наличието на подобни военни сили ще позволят наистина ЕС 
да е в състояние да защити нашето обществено пространство, нашите ценности, а и да се 
развиваме като свободни, демократични държави. Динамичната международна обстановка 
налага междудържавно сътрудничество за справяне със съвременните рискове и заплахи. В 
тази връзка политиката на ЕС за преструктуриране и обединяване на разходите на държавите-
членки на ЕС за производства и доставки на суровини, материали и продукция в областа на 
сигурноста на Съюза следва да бъде обвързана тясно с препокриващите се области на ОПСО 
и ангажираностите на страните-членки в рамките на НАТО. 

4. Доктриналното и теоретичното развитие на общата стратегия за сигурност и 
отбрана като един от важните и базисни елементи в Общата политика за сигурност и отбрана 
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на ЕС е важна предпоставка за интегриране на усилията на страните-членки на Съюза в 
посока на все по-тясно сътрудничество и постигане на синергия в разбиранията и 
конкретните действия – политически, икономически, дипломатически, граждански, в посока 
на изграждане на бъдещи военни способности. Способности, които например във вида 
съвместни европейски въоръжени сили да дадат нов тласък на амбициите на ЕС да бъде все 
по-силен и влиятелен играч на международната сцена по при разрешаване на въпросите 
свързани със сигурността и отбраната. 

Във втора глава се решава втората научноизследователска задача на 
дисертационния труд в рамките на девет точки.  

ВТОРА ГЛАВА: ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА РЕШЕНИЯТА И УЧАСТИЕ 
НА ЕС ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ 

Политическата формула за управление на системите за сигурност, се основава на 
динамичното равновесие и конфигурациите в рамките на публичната власт. Тя е заключена 
между институциите, които са активен посредник и балансиращ фактор между различните 
политически интереси. Разбирането, че Европа в обозримо бъдеще няма да може 
самостоятелно да осигури отбраната си, залага както по-реалистични цели, така и осигурява 
необходимите връзки за сътрудничество и консултация с НАТО и останалите сродни 
организации.  

1. Институции и органи осигуряващи вземането на решения за провеждане на 
ОПСО от ЕС 

Европейският съюз е политически и икономически съюз между двадесет и осем 
европейски. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа 
независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. 
Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския съюз, в сила от 1 декември 2009 г. 

Функционирането на ЕС се осъществява от неговите органи и учреждения, някои от 
които са наднационални, а други – междуправителствени. Европейският парламент е 
законодателният орган на Съюза, който представлява и важен форум за политически дебат и 
вземане на решения.  

Парламентът споделя законодателната власт със Съвета на Европейския съюз. Съветът 
на Европейския съюз е институцията, която представлява правителствата на страните-членки. 
На заседанията на Съвета на ЕС участват 28 (двадесет и осем) министри - по един от всяка 
държава. Няма фиксирани членове или фиксирани министри, които да участват в заседанията 
на Съвета на ЕС, което означава, че според обсъжданата тема или ресор страните-членки 
определят кой от техните министри да участва в конкретното заседание. По този начин 
Съвета на ЕС е важен орган за вземане на решения от Съюза, като по редица въпроси действа 
заедно с ЕП.  

Европейският съвет като друга основна институция на ЕС определя общите 
политически насоки и приоритети на Съюза. Той функционира като събира лидерите на 
страните-членки на ЕС, Председателят на Европейския съвет, Председателят на Европейската 
комисия и Върховния Представител по външни работи и политика на сигурност на т. нар. 
срещи на върха, като по този начин представлява най-високото ниво на сътрудничество. 
Срещите обикновено се провеждат четири пъти годишно, но Президентът на Европейския 
съвет може да свиква извънредни. Президентът е избран от самия Европейски съвет за 
мандат от две години и половина с възможност да му бъде подновен мандатът още веднъж.  

Друга типична наднационална институция на ЕС е Европейската комисия, която има 
основно изпълнителни функции. Нейните членове, макар и излъчени от правителствата на 
държавите членки, са напълно независими от тях.  

Европейската комисия представлява изпълнителната власт на ЕС. Политически е 
независима, насърчава и изпълнява пилитиките на ЕС в преследване на общите интереси на 
Съюза в дадена област. Комисията отговаря за предлагането нови закони и за изпълнение на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
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решенията на Парламента и на Съвета на ЕС. 
Комисията управлява политиките на Съюза и разпределя неговите средства, бюджета 

по различните пера. За да извършва последното Комисията изготвя годишните бюджети и 
определя приоритетите на разходите на ЕС. По този начин Европейската комисия прилага 
законодателството на ЕС, като гарантира правилното му прилагане във всички държави-
членки,а също така има възможност да предлага нови закони, които да се обсъждат в Съвета 
на ЕС и да се приемат от Парламента. Комисията също може да представлява Съюзът в 
различни международни органи и организации и да договаря споразумения за него. 

Комисията е съставена от 28 комисари, по един от всеки страна-членка. Те се 
ръководят от Председателя на Комисията, който определя посоката на политиката като цяло.  

На свой ред съдебният контрол по изпълнение на всяко едно решение от страна на 
Комисията или на Евроепйския парламент се осъществява от Съда на Европейския съюз.  

Той е съставен от Съд, Общ съд и специализирани съдилища, като единственият 
специализиран съд, създаден до момента, е Съдът на публичната служба, състоящ се от седем 
съдии.  

Сред основните задачи на Европейския съюз е осигуряването на вътрешен пазар, 
който обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното 
движение на хора, стоки, услуги и капитали. Съюзът поддържа обща политика както по 
отношение на външната политика и политиката за сигурност, така също и по отношение на 
селското стопанство, риболова, околната среда, защитата на потребителите, транспорта, 
енергетиката и други. 

В икономически план със своето население от около петстотин милиона души ЕС 
създава приблизително 25% от номиналния световен брутен продукт. 

Фактори за ролята и значението на Европейския регион: 
• изключителното геостратегическо значение на Европа 
• неоценимият европейски принос в общочовешката материална и духовна 

цивилизация 
• европейските открития в областта на науката и технологиите 
• в тази част на света се намират повечето  от великите сили - Русия, Германия, 

Франция, Англия 
• ЕС е най-голямата и динамична интеграционна общност, имащ обща политическа, 

икономическа и военно-отбранителна система 
• Европейски са повечето от страните постоянни членки на Съвета за сигурност към 

ООН (СС) - Англия, Франция, Русия. Поради правото им на вето противопоставянето на тези 
европейски страни  е способно да блокира действията на ООН. 

2. Процес на вземане на решение за прилагане на ОПСО от ЕС. 
Като особенна материя в преследване на ОВППС на ЕС, решенията за ОПСО се вземат 

от Съвета на Европейският съюз и от Европейският съвет с единодушие или квалифицирано 
мнозинство, като за последното са посочени някои изключения. Тези изключения са решения 
свързани с Постоянното структурирано сътрудничество и с Европейската отбранителна 
агенция.  

Предложенията за това какви евентуално решения да бъдат взети от ЕС за изпълнение 
на ОПСО на Съюза в конкретна обстановка, криза, конфликт се правят от Върховният 
представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, той и 
заместник-председател на Европейската комисия. Съгласно разпоредбите отнасящи се до 
ОПСО, ДЕС установява концепцията за европейските възможности, военни и граждански, и 
за съответните военни структури и въоръжение, като при това създава връзка между ОПСО и 
другите политики на ЕС, тъй като изисква Комисията да работи заедно с ЕАО в някои случаи. 

Процесът на вземане на решения за изпълнение на ОПСО на ЕС е съставен както от 
възможностите на Съюза за провеждане на политиката си в сферата на сигурността и 
отбраната, така също и с наличните способности на ЕС за провеждане на конкретни действия 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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в рамките на ОПСО – чрез различните мисии и операции. Не на последно място този процес 
зависи и може да бъде изпълнен със съдържание от различните институции и органи, които 
са отговорни за прилагането на ОВПС и на ОПСО като неделима част от нея, от техните роли 
и функции, от тяхното взаимодействие и изградени връзки. Поради всеобхватността на 
въпроса за вземане на решения и за изпълнение на ОПСО от страна на ЕС в дисертационния 
труд не се разглеждат отделните процедури в целия този процес. 

3. Институции, отговорни за прилагане на ОПСО. 
Изследваните основни европейски институции играят ключова роля във 

функционирането на Съюза. Анализът на техните действия на на функциите, които 
изпълняват показват, че те са изградени както на различни нива, така също имат и своите 
различни отговорности за решенията, действията, контрола при формирането и прилагането 
на политиките на ЕС в различните сфери. Това  предполага и отговорността за формиране и 
прилагане на ОПСО, тъй като тя е неразделна част от подхода на Съюза в областта на 
сигурността и отбраната. Анализите ни разкриват обаче и това, че от всички институции на 
ЕС само няколко имат решаваща, специфична роля във формирането и прилагането на 
ОПСО. Тези институции са: 

• Европейският съвет. 
• Съветът на ЕС. 
• Европейската комисия. 
• Европейският парламент. 
В допълнение към тях трябва да се посочи и Европейската служба за външни 

действия, която е създадена специално за прилагане на външната политика на Съюза, в това 
число и в сферата на сигурността и отбраната. 

За да изпълнят своите задачи и да постигнат очакваните резултати, институциите на 
ЕС притежават различни правни инструменти. Тези инструменти са посочени в чл. 288 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) като регламенти, директиви, 
решения, препоръки и становища. 

4. Роля на европейските институции, отговорни за ОПСО. 
С действията по прилагане на ОПСО, като неразделна част от външната политика на 

ЕС и неговия подход в сферата на сигурността и отбраната като цяло, може да се разглеждат 
различните роли на институциите на Съюзът. Направените анализи в тази посока ни водят до 
заключението, че има конкретни институции с отговорности по прилагане на ОПСО и същите 
имат ключова роля в нея.  

Европейският съвет: като институция, която определя политическата ориентация и 
посоката за изпълнение на различните политики от страна на ЕС, той идентифицира целите и 
интересите, свързани с ОПСО, а също и в други допирни области. 

Освен това Европейският съвет определя общите насоки и приема решенията свързани 
конкретно със сигурността и отбраната. 

Съветът на Европейския съюз: чрез своите съвещателни органи и чрез Съветът по 
външните работи, той разработва външните действия на ЕС спрямо останалите субекти на 
международното право, включително ОПСО, и гарантира нейната цялост и завършеност. 
Съветът може да приеме необходимите мерки за прилагане на политиката и има капацитета 
да стартира мисии и операции за управление на кризи в рамките на ОПСО. 

Европейският парламент: В качеството си на институция, която пряко представлява 
гражданите на ЕС Парламентър има множество роли по проблемите на ОПСО. Европейският 
парламент има правото да упражнява контрол по отношение на ОПСО и да поема 
инициативата да се обръща към върховния представител/заместник-председателя и към 
Съвета по този въпрос. Той също така упражнява правомощия по отношение на бюджета на 
политиката. Два пъти годишно Парламентът провежда разисквания относно постигнатия 
напредък в прилагането на ОВППС и ОПСО и приема доклади: един относно ОВППС, 
изготвян от комисията по външни работи и включващ елементи, свързани с ОПСО, когато е 
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необходимо; както и един относно ОПСО, изготвян от подкомисията по сигурност и отбрана.  
Европейската комисия: В сравнение с повечето области по прилагане на политиките на 

Съюза, тя има второстепенна роля в прилагането на ОПСО. Все пак Европейската комисия 
представлява институция със съществено значение за постигане на целите на ОПСО чрез 
множеството действия, които ръководи на изпълнително ниво в ЕС. Той има пряка роля в 
политиката, като управлява бюджета на ЕС, в това число бюджетите за всяка една политика 
или ресор, и индиректен чрез осигуряване на координация с другите инструменти, които не 
са в рамките на ОПСО. 

Европейската служба за външни действия: Като институция, отговорна за 
провеждането на Външната политика на ЕС, ЕСВД трябва да гарантира съгласуваност и 
добра организация при прилагане на политиките на Съюза насочени към външните 
участници по осигуряване на международния мир и сигурност. По този начин ЕСВД има 
прака роля за увеличаване глобалното влияние на Съюза по въпросите на сигурността. Чрез 
своите структури Службата подпомага Върховния представител и заместник-председателя на 
ЕК по въпросите на външната политика и политиката за сигурност и има роля в управлението 
на мисиите и операциите за провеждането на ОПСО. 

5. Алгоритъм за вземане на решение за прилагане на ОПСО. 
Процесът за вземане на решение от страна на ЕС за провеждане на операция или 

мисия по ОПСО стратира с предложение от Съвета на ЕС. След като получи официално 
предложението от страна на Върховния представител по  външните работи и сигурността, 
Съвета на ЕС се събира във формат външни министри на страните-членки и потвърждава или 
не потвърждава предложението да се проведе мисия или операция по ОПСО. Ако се потвърди 
предложението за провеждане на мисия или операция Съветът на ЕС излиза с Решение за 
вида мисия или операция. Това решение се свежда до всички страни-членки като в него се 
визират и конкретния ангажимент на страните за предоставяне на военни формирования/сили 
за провеждане на операцията или за предоставяне на граждански експерти, които да проведат 
мисията на ЕС. По този начин „кръгът се затваря“ и на практика се взема решение от страна 
на ЕС за провеждане на операция или мисия за управление на дадена криза – съществуваща 
или развиваща се, в рамките на своята ОПСО и след това решение се генерират силите за 
провеждането на операцията/мисията. 

Тъй като Европейският съвет определя целите за ОПСО, всяка една мисия и операция 
по управление на кризи може да бъде част от нея и трябва да бъде стартирана и проведена в 
рамките на нея.  

Европейският Парламентът като представител на гражданите на ЕС може да разследва 
провеждането на всяка една мисия и операция и може да следи и да обсъжда изпълнението на 
целите.  

От своя страна, включвайки се в процеса за вземане на решение за управление или не 
на дадена криза от страна на ЕС, Военния щаб/секретариат на ЕС подпомага развръщането до 
пълна схема на Оперативния център на ЕС като предоставя военни експерти за това. Съставът 
на Оперативния център на ЕС е на двойно подчинение - подчинеността по военната служба и 
подчиненост на  Генералният секретариат на Съвета на ЕС. След като Оперативния център на 
ЕС след своето развръщане до пълния си състав започне планирането на дадената операция с 
развръщането на първите щабове на военните формиравание на терен, той ги ръководи и 
подпомага за извършването на планирането на операцията на тактическо ниво. Реално 
процесът на планиране на дадената операция или мисия на стратегическо и оперативно ниво 
се извършва съвместно от институциите и органите на ЕС. Допълването на процеса по 
планиране на дадената мисия на стратегическо ниво се извършва и от Дирекцията за 
Планиране и управление при кризи и на Дирекция Граждански спсобности за планиране и 
управление. Последната ръководи и всяка една гражданска мисия, за която Съвета на ЕС 
вземе решение за провеждането й. 

А ако решението на Съвета на ЕС е Съюзът да се включи в управлението на дадената 
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криза основно чрез военни способности, то тогава след заявката и попълването на позициите 
за персонал в щабовете на войсковите формирования и състава на войските/силите от страна 
на страните-членки се развръщат както оперативните щабове на терен (в зоната на съвместна 
операция), така и щабовете на войските на тактическо ниво и по йерархията се осъществява 
самото ръководство на военната операция на съответните нива – стратегическо, оперативно, 
тактическо. Стратегическото ръководство на военната операция се осъществява от Военния 
комитет на ЕС, съвместно с Военния щаб/секретариат на Съюза, оперативното ръководство 
на операцията се осъществява от Оперативния център на ЕС, съвместно с оперативните 
щабове а войските на терен, а тактическото ръководство на операцията се осъществява от 
Щабовете на войските. 

6. Предизвикателства и възможности за изграждане на способности от ЕС за 
провеждане на ОПСО. 

В основата на всяка мисия на ОПСО лежат гражданските способности. Ако те са 
адекватни, ще бъдат като необходимо условие за успешно изпълнение на поставените задачи 
и целите в областта на сигурността и отбраната. Процесът на генериране на необходимите 
граждански способности и на тяхна база възможностите на Съюза за изпълнение на мисии в 
рамките на ОПСО за дълго време е стратегически приоритет на ЕС.  

Военни способности. През 1999 г. Европейският съвет се съгласи, че ЕС се нуждае от 
капацитет да действа автономно, да провежда самостоятелни мисии и иоперации в рамките 
на ОПСО и този капацитет да бъде подкрепен от надеждни военни сили. Тези сили трябва да 
бъдат първо налични и второ да се поддържат в съответната готовност да бъдат внедрени, т.е. 
развърнати, всеки път, когато Съюзът реши да ги използва. Общата цел на едно подобно 
решение е способността на Съюза да реагиране на международни кризи и конфликти, без да 
се създават предразсъдъци към конкретни действия на НАТО например.  

Чрез своите военни способности, подкрепени с гражданската експертиза и 
гражданските способности в сферата на сигурността и отбраната ЕС е в състояние да проведе 
пълния спектър от военни операции в рамките на ОПСО и съобразно параметрите на 
стратегическото планиране.  

Едно от основните предизвикателства пред ЕС за провеждането на военна операция в 
рамките на своята ОПСО е формирането и поддържането на военни структури, които да 
бъдат първо постоянно формирани и второ постоянно действащи – при нужда. За да може да 
се изпълни това предизвикателство със съдържание и реално да представлява военния 
източник на мощ на целия ЕС следва да бъдат изградени както Командните структури на 
военните сили на ЕС – на стратегическо, оперативно и евентуално на тактическо ниво, така 
също и Структурата на силите на ЕС. 

Изследванията ни показват, че в тази посока до този момент ЕС е провеждал различни 
инициативи. Всяка една от тези инициативи е имала различен успех.  

Първата голяма инициатива е създаването на Еврокорпуса. Еврокорпуса е създаден 
през 1992 г., като конкретно приложение на политическото желание, което се заражда и 
развива с развитието на интеграционните процеси в Европа, в това число и Съюзът да заеме 
по-голяма роля, да реализира по-високо ниво на амбиция при поддържане на международния 
мир и сигурност. Еврокорпусът в началото включва военно участие на пет европейски страни 
Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Испания.  

Страните от ЕС, не участващи в Еврокорпуса са поканени да предоставят елементи за 
свръзка към щаба на корпуса, такива елементи има от Великобритания, Холандия и Италия, 
докато представители на Австрия, Полша, Финландия, Гърция и Турция заемат позиции в 
рамките на щаба. 

 Участващите страни се споразумяват още от мирно време, всяка една от тях да 
определи кои формирования от различните нации ще бъдат предназначени за Еврокорпуса. 
Така се изгражда и Командната структура, и Структурата на силите от мирно време, които 
няма да се променят и при нужда.  
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С изключение на френско-германската бригада и щаба на Многонационална бригада, 
поддържаща командването, които са постоянно под оперативно командване на Еврокорпуса 
останалите формирования остават под национално командване в мирно време. Те стават 
напълно подчинени на Еврокорпуса след прехвърляне на правомощията на основата на 
национални решения. 

Всеки ангажимент на Еврокорпуса изисква отделно решение от страните участници – 
от Общия комитет на корпуса, като Еврокорпусът може да бъде ангажиран за: 

• операция провеждана от международна организация като ООН, НАТО, ЕС (ЗЕС) 
и/или ОССЕ;  

• или като резултат от общо решение на петте страни членки.  
В случай на искане от страна на международна организация, същото трябва да бъде 

отправено към Общия комитет, политическото тяло, което може да постави задача на 
Еврокорпуса.  

Еврокорпуса е готов да бъде ангажиран с: 
• операции в отговор на кризи;  
• операции по член 5 от Вашингтонския договор или мисии за колективна отбрана.  
Изследванията в посока променена среда за сигурност в началото на XXI-то 

хилядолетие и предизвикателствата пред ЕС да посрещне по възможно най-адекватен начин 
тези предизвикателства и да заяви недвусмислено своята амбиция за световен играч на 
международната сцена по въпросите на сигурността ни разкриват, че ЕС чрез различни свои 
решения прави опити да даде съдържателна част на инициативата си за формирането и 
поддържането на военни структури, които да бъдат постоянно формирани и постоянно 
действащи при нужда. 

Динамичното развитие на военностратегическата среда, повишаването на 
отговорностите, мястото и ролята на Европейския съюз в глобален мащаб и направените 
изводи за проблемите по изграждане на европейските сили наложиха разработване на 
собствена „Стратегия за сигурност на съюза“, която беше приета на 12 декември 2003 г. 

Стратегията за сигурност на ЕС отразява еволюцията във възгледите за глобалната 
роля на Съюза в променящия се свят. В този документ се декларира, че ЕС не изключва 
използването на военна сила, като инструмент за отстояване на своите интереси.  

За опазването и осъществяването на своите идеали Европейският съюз си постави три 
стратегически цели: 

• набелязване на мерки за противодействие на заплахите чрез: ограничаване 
финансирането на терористична дейност в тясно сътрудничество със САЩ; провеждане на 
активна политика, ограничаваща разпространението на оръжия за масово унищожаване; 
принос за разрешаване на конфликти и конкретна помощ на държавите срещащи трудности 
при осъществяване на функциите си. 

• създаване на зона за сигурност около Европа, чрез стабилизиране на Балканите и 
съдействие за изграждане на стабилни държави на изток и по бреговете на Средиземно море, 
с които да се поддържат близки отношения на икономическо и политическо сътрудничество. 

• установяване и поддържане на международен ред на основата на многостранно 
сътрудничество и законност. Създаване на по-силна международна общност и добре 
функциониращи международни институции. 

В подкрепа на възможностите ЕС да може да отговори бързо и решително на 
конкретно предизвикателство с използване на съществуващите/изградените си способности 
бяха разработени редица концепции за практическото използване на определените 
способности и количество сили и средства. По-важните от тях са: Концепция за бърз отговор 
с военна сила; Концепция за бойните групи на ЕС; Концепция за стратегическо планиране; 
Концепция за бърз отговор с използване на военновъздушни сили; Концепция за бърз отговор 
с използване на военноморски сили. 

На настоящия етап предизвикателството пред ЕС за изграждане и поддържане на 
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постоянни, стройно организирани военни структури, които да дадат необходимите 
способности на Съюза за реагиране на конкретна криза с военни средства се реализира чрез 
създадените Бойни групи.  

Анализите на направените до тук изследвания ни разкриват, че пред ЕС остава 
предизвикателството да изгради и да поддържа в мирно време постоянни, стройно 
организирани военни структури – командна система на силите и структура на силите, които 
да покрият или да изпълнят със съдържание заявеното ниво на амбиция от страна на Съюза 
за „глобален актьор, който е готов да сподели отговорностите за глобалната сигурност“ и 
които военни структури да са в състояние да бъдат използвани при управление на кризи, за 
провеждане на операции или мисии, за които Съветът на ЕС вземе решение или получи 
мандат от международно призната организация. Постоянни военни структури, които за 
нуждите на дисертационния труд сме нарекли Европейски въоръжени сили, във формата, 
който е заявен в последните инициативи на ЕС – военни способности в рамките на 100 000 
военнослужещи, 400 единици бойна авиация и 100 морски съда, и допълнителни 
способности, които Съюза да е в състояние да генерира в състав от 5000 полицейски 
служители, като освен тях да има готовност в срок от 30 дни да се изпратят още 1000 
полицейски служители. 

Способности, чрез които ЕС да може да провежда автономни военни операции с 
продължителност от шест месеца до две години, на разстояние от 4 000 до 15 000 км от 
Брюксел като в тези операции силите да са в състояние да изпълняват задачи по силово 
разделяне на враждуващи страни; по предотвратяване на конфликти; да провеждат 
евакуационни операции; да оказват на съдействие на хуманитарни операции и да провеждат 
действия по стабилизация, възстановяване и предоставяне на военна експертиза на 
засегнатата страна домакин или страни домакини. 

7. Възможности за провеждане на ОПСО от ЕС - мисии и операции.  
Мисиите и операциите на ОПСО позволяват провеждането на бързи, директни 

действия в сложни, комплексни, по-малко приятелски среди. Те са уникален инструмент, 
използван за управление и разрешаване на криза или конфликт. Решението за разгръщане на 
мисия или операция по ОПСО от страна на ЕС отчита интересите на Съюза и 
международните закони. Всяка мисия и операция на ЕС е персонализирана към местната 
ситуация и към поставените цели, работещи в рамките на интегрираното Приближаване. 
Основната им цел е да реагират на външни кризи и конфликти и да се подобрят 
възможностите на партньорите, за да се гарантира защитата на ЕС. За по-добро разбиране е 
необходимо да се спомене разликата между мисия и операция. В терминологията на ЕС всяка 
гражданска намеса в рамките на ОПСО е мисия. Това не засяга и не е въпрос на вида мандат, 
който има ЕС, който му е връчен/предоставен от дадена международно призната организация. 
Въпреки това, в случай на военни интервенции те не всеки път се определят директно като 
операция. Дадена военна интервенция, интервенция с военни формирования или военни 
сили, може да бъде и операция, но и мисия. Тук вече значение има връчения мандат – един 
вид дали е операция или е мисия, зависи от мандата.  

В рамките на ОПСО ЕС до този момент проведе тридесет и четири мисии и операции, 
стартирани и управлявани от институциите и органите на Съюза, като от тях двадесет и две 
са граждански или цивилни, единадесет са военни и една е смесена – с участие на военен и 
на граждански персонал. 

Към момента ЕС провежда седемнадесет мисии и операции в рамките на своята 
ОПСО: ALTHEA/BiH; EU NAVFOR Somalia; EUAM Iraq; EUAM Ukraine; EUBAM Libya; 
EUBAM Moldova and Ukraine; EUBAM Rafah; EUCAP Somalia; EUCAP Sahel Mali; EUCAP 
Sahel Niger; EULEX Kosovo; EUMM Georgia; EUNAVFOR MED Operation Sophia; EUPOL 
COPPS/Palestinian Territories; EUTM RCA; EUTM Somalia; EUTM-Mali. 

8. Организация на северноатлантическия договор - НАТО 
НАТО е международна организация за политическо и военно сътрудничество, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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основана с подписването на Северноатлантическия договор на 4 април 1949 г. Седалището на 
организацията е в Брюксел. Страни учредителки са: Белгия (1949), Дания (1949), Исландия 
(1949), Италия (1949), Канада (1949), Люксембург (1949), Норвегия (1949), Великобритания 
(1949), Португалия (1949), САЩ (1949), Нидерландия (1949), Франция (1949). Франция е 
страна учредителка, но излиза от военната структура на пакта през 1966 г., запазвайки 
мястото си в политическите структури, a през 2009 г. по време на мандата на президента 
Никола Саркози, се връща във военните структури. Исландия е единственият член на НАТО, 
който няма свои въоръжени сили и се присъединява към пакта с условието, че няма да се 
налага да формира своя армия. Поради стратегическото ѝ разположение в Атлантическия 
океан по време на Студената война отбраната на острова се осигурява от постоянен 
американски контингент. След края ѝ и намалялото напрежение той е разформирован през 
2006 г. След новото изостряне на отношенията с Русия през последните години на 
ротационен принцип за ограничени периоди от време за учения и въздушна полиция на 
острова се базират контингенти на останалите членки на организацията. През годините 
НАТО се разширява със следните държави членки: Гърция (1952), Турция (1952), Германия 
(1955), Испания (1982), Полша (1999), Чехия (1999), Унгария (1999), България (2004), 
Естония (2004), Латвия (2004), Литва (2004), Румъния (2004), Словакия (2004), Словения 
(2004), Албания (2008), Хърватия (2008), Черна гора (2017). Гърция и Турция се 
присъединяват към организацията през февруари 1952 г. Испания се присъединява на 30 май 
1982 г., а бившите членки на Варшавския договор Полша, Чехия и Унгария се присъединяват 
на 12 март 1999. На 29 март 2004 г. към НАТО се присъединяват Литва, Латвия и Естония, 
България, Румъния, Словакия, Словения. Прибалтийските републики (Литва, Латвия и 
Естония) нямат свои военновъздушни сили. На ротационен принцип останалите страни 
членки охраняват въздушното пространство над тях. На срещата на НАТО в Букурещ, 
Румъния през април 2008 г. Хърватия и Албания са поканени да станат страни членки. 
Договорът за тяхното членство е подписан година по-късно на 2 април 2009 г. във Вашингтон. 
На срещата на НАТО в Букурещ заедно с вече присъединилите се към НАТО членки Албания 
и Хърватия, Македония също получава правото да се присъедини към Алианса. Въпреки 
натиска на САЩ и някои европейски страни като Полша, под натиска на Русия и най-вече 
Германия и Франция, НАТО отлага едно евентуално решение за членство на Грузия и 
Украйна. През декември 2015 г. Черна гора получава покана за присъединяване към НАТО, а 
през май 2016 г. подписва протокола за присъединяване, фактическото членство вече е в сила 
от 5 юни 2017 г. Босна и Херцеговина, Грузия, Македония и Украйна са със статут на 
държави, кандидат членки за Северноатлантическия пакт. 

Основополагащ е член 5 от Вашингтонския договор, който гласи: „Страните се 
съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от тях в Европа или Северна 
Америка ще се разглежда като нападение срещу всички тях и всяка страна се съгласява, че 
при такова нападение, в силата на правото за индивидуална или колективна самозащита, 
признато от чл. 51 на Устава на ООН, ще окаже помощ на нападнатата страна или 
нападнатите страни, предприемайки незабавни действия, каквито смята за необходими, 
индивидуално или съвместно с други страни, включително използването на въоръжени сили, 
за възстановяване и поддържане на северноатлантическата област“. 

Първоначално идеята на договора е, че евентуална атака от страна на Съветския съюз 
срещу някоя от европейските страни членки или САЩ ще се третира като атака срещу самите 
САЩ, които имат най-голямата армия и могат да окажат най-ефективна военна намеса. До 
такава атака обаче никога не се стига. Вместо това за първи път в историята на договора 
САЩ се позовават на член 5 на 12 септември 2001, в отговор на теростистичните заплахи от 
11 септември 2001 г. 

Договорът на Алианса се позовава на чл. 51 от Устава на ООН, според който страните 
имат право на отбрана. Тази отбрана може да се осъществява както самостоятелно, така и 
колективно (с подкрепа от съюзни държави). В него страните изразяват решението си заедно 
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да бранят свободата на своите народи, своето общо наследство и цивилизация, която се 
основава на принципите на демокрацията, личните свободи и господството на правото. 
Заявяват да уреждат с мирни средства и по начин неизлагащ на опасност световния мир 
всички международни спорове, в които биха могли да бъдат замесени, а също и да не 
прибягват към заплаха или какъвто и да е несъвместим с целите на ООН начин на употреба 
на сила.  
 Северноатлантически съвет е единственият орган, чиито правомощия са изрично 
определени в договора от 1949 г. Той разполага с ефективни политически пълномощия и 
права за вземане на решения, състои се от постоянните представители на всички страни 
членки, които заседават най-малко веднъж в седмицата. Съветът провежда и заседание на по-
високо равнище министри на външните работи, министри на отбраната или правителствени 
ръководители, но неговите пълномощия за вземане на решения, техните статут и сила са 
еднакви, независимо от равнището, на което заседава. Съюзниците имат равни права при 
излагане на мнения, а решенията се взимат на основата на общото съгласие между тях. 
Съветът публикува декларации и комюникета. Съгласно договора, той има право да създава 
свои помощни органи. Впоследствие се формират редица комитети и планиращи групи, които 
подпомагат неговата работа или поемат отговорност за отделни области като планиране на 
отбраната, ядреното планиране и военни въпроси. 

Северноатлантическият съвет е преди всичко политически орган. Осъществяваните от 
него консултации дават възможност на националните правителства да излагат своите 
виждания по въпроси от общ интерес или такива, изискващи колективни решения. Страните-
членки могат да имат позиции, доближаващи се да мнението на мнозинството, но в други 
случаи тяхната политика може да се различава от тази на съюзниците. Усилията на Съвета са 
насочени именно към търсене на допирните точки и за вземане на консенсусни решения. 

НАТО е политически съюз и поради това политическата роля на Алианса има 
първостепенно значение. Неговата военна структура се наблюдава от Военният комитет, 
който действа под политическото ръководство на Северноатлантическия съвет, Комитета за 
планиране на отбраната и Групата за ядрено планиране. Във Военния комитет влизат 
началниците на генералните щабове на всички страни членки, изключение са Франция, която 
е представена от Военна мисия, и Исландия, представлявана от цивилно лице. На това 
равнище комитетът заседава най-малко два пъти годишно, но съюзниците са постоянно 
представени от национални военни представители. Военният комитет подготвя становища по 
военните въпроси за Северноатлантическия съвет, Комитета за планиране на отбраната и 
Групата за ядрено планиране и дава напътствия на Главните командвания на НАТО, които 
отговарят за въоръжените сили и осигуряват сигурността на стратегическата зона на действие 
на Алианса. 

Генералният секретар на НАТО се избира от Съвета на НАТО и се назначава по общо 
съгласие от правителствата на държавите членки, след провеждане на консултации. Постът 
на генерален секретар до сега винаги е бил заеман от европеец, а представители на САЩ са 
винаги осъществяващите военното ръководство в организацията. 

От  началото на месец октомври 2014 година постът генерален секретар на НАТО се 
заема от Йенс Столтенберг, бивш министър-председател на Норвегия. 

НАТО разполага с въоръжени контингенти, подчинени на централното командване. 
Възникнала като инструмент на блоковото противопоставяне между Изтока и Запада, след 
края на студената война и разпадането на ОВД, НАТО пристъпи към съкращаване на част от 
военните си структури и поставяне на акцент на дейността си върху политическото 
сътрудничество между всички държави в европейския регион. Лондонската декларация от 
1990 г. на Съвета на НАТО ознаменува началото на процеса с изработването на широка 
програма на промените. През 1991 г. бяха приети нова Стратегическа концепция и 
Декларация за мир и сътрудничество. Основните направления за действие са: отваряне за 
нови членове, активизиране на ролята й за уреждане на възможни кризи и конфликти, 
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развитие и задълбочаване на диалога с Русия и Украйна и средиземноморските страни. 
Създаденият през декември 1991 г. Северноатлантически съвет за сътрудничество приобщи 
още девет европейски държави: шест от източна Европа и три от Прибалтика. По-късно този 
съвет е заменен с по-широк: Северноатлантически съвет за партньорство (четиридесет и 
четири държави). Заедно със страните от НАТО и още двадесет и седем европейски държави 
са включени в програмата „Партньорство за мир“, даваща по-широки измерения на 
регионалното сътрудничество. 

 „Партньорство за мир е проект на НАТО, чиято цел е да повиши оперативната 
съвместимост между НАТО и други държави в Европа, както и между НАТО и страните от 
бившия Съветски съюз, които се намират в Азия. Проектът е създаден през 1994 година, 
няколко години след рухването на бившия Източен блок. 

Обхватът на сътрудничеството се определя индивидуално от всяка страна-членка чрез 
Индивидуална програма за партньорство. Програмата предлага съвместни операции, при 
спазване на стандартите на НАТО, осигуряването на ново военно оборудване, както и 
служители на държавите-членки да бъдат обучавани в други страни. 

Въпреки това, „Партньорство за мир“ не е отбранителен съюз и страните-членки на 
НАТО могат индивидуално да решат дали да изпратят военна помощ в областта на военната 
сигурност и отбрана. 

Десетте страни, които са били членове на програмата, в крайна сметка са се 
присъединили към НАТО. Програмата може да бъде използвана като вход в 
Североатлантическия алианс, но има и страни-участнични, които открито не се интересуват 
от възможността за членство в Алианса. 

Според НАТО, целта на „Партньорство за мир“ е зачитане на демократичните 
принципи, залегнали в основата на Алианса, увеличаване на стабилността, редуциране на 
заплахите за мира и изграждане на отношения на сътрудничество и доверие между страните-
членки и партниращите такива. 

 „Партньорство за мир“ е преди всичко двустранно споразумения между 
партниращите си страни и НАТО. Отделните страни сами избират програмите, в които да 
вземат участие, въз основа на собствените си възможности и перспективи. Всяка страна, 
съвместно с компетентните звена на НАТО, изготвя и представя индивидуалната си програма 
за партньорство. Особено голямо внимание се отделя на сътрудничеството в сферата на 
отбраната, както и изготвянето на планове за реформи и реструктуриране на отбранителния 
сектор, включването в отбранителната стратегия на Алианса, образование и обучение на 
кадри, защитата на въздушното пространство, осигуряването на комуникационни и 
технически връзки между страните, управлението на кризи и ранното сигнализиране при 
конфликти. 

Десет държави, които са членове на програмата „Партньорство за мир“, вече са се 
присъединили към НАТО. Това са България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, 
Словакия, Словения, Унгария и Чехия. 

Официално България става участник в програмата „Партньорство за мир“ на 14 
февруари 1994 г., когато президентът на България д-р Желю Желев подписва рамковия 
договор. Членството приключва на 29 март 2004 г., когато България става членка на НАТО. 

Няма съмнение, че Партньорството за мир е изправено пред предизвикателства, които 
изискват сериозна и навременна промяна както в целите, така и във формите. Причините 
основно са свързани с развитието на държавите, обхванати от партньорството, с ролята на 
противодействащите фактори и преди всичко на Русия, както и с очевидното намаляване на 
приоритетността на този въпрос за държавите членки. 

Част от държавите партньори, като Босна и Херцеговина и Грузия, са кандидати за 
членство, но без ясна перспектива за това. От гледна точка на военното планиране и на 
развитието на въоръжените сили такова положение е обезкуражаващо. Колективната отбрана 
е уникален механизъм, който е несравним с националната отбрана. Не може да се прави 
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военна реформа и да се въвеждат стандарти на НАТО все едно, че страната е член на 
Алианса, но в същото време тя да трябва да изгражда напълно национална отбрана – никоя 
страна няма такъв ресурс днес и никой не би застанал трайно зад такава цел. 

Друга част от партньорите са заинтересувани от отношения на сътрудничество с 
НАТО, но поради национални цели или специфична регионална ситуация не се стремят към 
присъединяване – поне в обозримо бъдеще. На държавите от Южен Кавказ и от Централна 
Азия е предоставен целия пакет от инструменти за партньорство и те са направили своя 
избор. Поддържане на постигнатото е възможна стратегия, но от нея не може да се очаква 
нищо повече. 

9. Препокриващи се области на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС 
и ангажираностите на НАТО 

Общата политика на ЕС в областта на външните отношения и сигурността е основна 
тема на провелата се през 1996 - 1997 година Междуправителствена конференция за 
преразглеждане на ДЕС от Маастрихт. Останалите неразрешени проблеми пред държавите-
членки като: 

• изграждане на работеща обща политика на сигурност и отбрана на ЕС без да се 
дублира НАТО; 

• бъдещата роля на ЗЕС и интеграцията му в Съюза; 
• участието на необвързаните държави-членки на ЕС в изграждането на ОПСО; 
• необходимостта ЕС да разполага с възможности за действия по време на кризи, 
Институционалните решения, взети на Междуправителствена конференция в 

Амстердам през 1997 година имат за цел: 
• да прецизират разпоредбите, регламентиращи съответните институции и 

инструменти на ОВППС; 
• да потвърдят стремежа на страните-членки към изграждане на обща отбранителна 

политика, която по-късно да прерасне в обща отбрана; 
• да дефинират точно и ясно типа операции и задачи, които ЕС ще осъществява в 

сферата на тази политика и се регулират от съответните клаузи на Договора от Амстердам; 
• да специфицират взаимовръзката и взаимоотношението ЕС – ЗЕС и ЕС – НАТО; 
• да гарантират изпълнението и задълженията от страната на онези държави-членки, 

които участват в НАТО. 
Трябва да се отбележи, че много важни допълнения към Договора от Амстердам са: 
• назначаване на върховен представител като основна политическа фигура в 

Конференцията по външна политика и сигурност, който да действа като генерален секретар 
със заместник и да отговаря за текущото управление и да разполага с ново звено за 
политическо планиране‘ 

• създава се нова “тройка”, включваща председателя на Съвета на министрите, 
върховния представител и председателя на Комисията или определено от него лице; 

• вземането на решения ще продължава да изисква единодушно гласуване, но се 
предвижда и възможност за “конструктивно въздържане от гласуване от страна на държавите-
членки, които не желаят да участват в определени действия; 

• много от проблемите от третия стълб ще бъдат прехвърлени в първия стълб и в 
бъдеще ще станат обект на нормална процедура в ЕС.   

Институционалните приоритети ще включват: 
• закриване на ЗЕС, чиито функции ще бъдат поети от ЕС; 
• създаване на Европейски съвет на министрите на отбраната; 
• създаване на военен персонал на ЕС. 
Създадената нормативна база за формиране и функциониране на ОВППС не е 

достатъчно условие за тяхното успешно и ефективно реализиране на практика. Много остро 
се поставя въпроса за необходимостта ЕС да разполага със собствен капацитет за 
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осъществяване на своите операции, вместо да разчита единствено на предоставените 
оперативни структури на НАТО.  

Една кратка рестоспекция на сътрудничеството между двата съюза, ЕС и НАТО, ни 
разкрива, че същото води началото си от преди повече от 15 години. То доведе до развитието 
на широк набор от инструменти, за да се предостави по-голяма сигурност на гражданите в 
Европа и извън нея. На 16 декември 2002 година в Брюксел ЕС и НАТО сключват 
споразумение за стратегическо партньорство, което ще позволи на европейците да тласнат 
напред общата им политика за отбрана. Подписаната декларация дава на ЕС „незабавен“ 
достъп до средствата за логистика и планиране на Алианса, включително на ниво 
разузнаване. С личен състав от близо шестдесет хиляди души се предвижда да станат силов 
лост в техните мироподдържащи и хуманитарни мисии. Тази декларация представлява 
„ключов“ етап в отношенията между ЕС и НАТО и с нея се полагат основите на съвместни 
рамки за действие в подкрепа на мира и стабилността. 

Впоследствие през март 2003 г. в подкрепа на ОПСО на ЕС Съюзът склюва с НАТО 
споразумението, което засилва сътрудничеството по оста ЕС-НАТО придобило известност 
като „Берлин +“. Основните моменти в него могат да бъдат представени по следния начин: 

• обмен на класифицирана информация съгласно взаимни правила; 
• осигуряване на достъп до способностите за планиране на НАТО за ЕС 

ръководените операции; 
• достъп до способностите и предимствата предоставени от НАТО за всяка 

ръководена от ЕС гражданско-военна операция; 
• процедури за освобождаване, наблюдение, връщане и отменяне на НАТО 

инсталации и способности; 
• предимство при използване способностите на DSACEUR (Deputy Supreme Allied 

Commander Europe) за командване на ръководени от ЕС операции; 
• използване на НАТО инсталации и способности от ЕС в хода на операция 

ръководена от него (ЕС); 
• взаимно подсилване със способности за военно планиране, когато е необходимо за 

ръководени от ЕС военни операции. 
Но изследванията в посока съвместни действия, координиране на действията и 

сътрудничество между ЕС и НАТО ни показват, че това сътрудничество не е едностранно, 
нито еднолико. Напротив, в някои моменти в него се наблюдават разнопосочни мнения и 
позиции, включително от официални лица от двата Съюза и то от най-високо ниво. Така 
например на един от големите форуми в сферата на отбраната и сигурността, конференцията 
по сигурността в Мюнхен, проведена в началото на 2018 г., вероятно ще остане изненада 
неочакваната промяна в позициите на САЩ относно плана на ЕС за повече инвестиции в 
областта на отбраната – визирайки Плана на ЕС за ПСС. По време на тридневната среща на 
високо ниво американските дипломати изказаха притеснения, че новите действия на 
държавите членки на ЕС могат да доведат до протекционизъм и отслабване на Организацията 
на Северноатлантическия договор - НАТО.  

Въпреки първоначалната подкрепа за ПСС (PESCO) с развитие на инициативата 
Вашингтон, изглежда, че започва да има известни съмнения. Посланикът на САЩ в НАТО 
Кай Бейли Хътчинсън заявява, че Вашингтон не иска ПСС (PESCO) да се превърне в 
протекционистки инструмент на ЕС. „Ще наблюдаваме внимателно, защото ако това се 
случи, ще разедини силния съюз за сигурност, който имаме“ са част от думите на Хътчинсън. 

В посока на разнопосочност по въпросите и най-вече по основните дейности и 
ангажименти в сферата на сигурността и отбраната между ЕС и НАТО е и  коментарът на 
главния съветник на секретаря по отбрана Кейти Уийлбъргър, който тя прави отново по 
въпроса за развитие на инициативата за ПСС (PESCO) на ЕС. От нейния коментар става ясно, 
че целта на Вашингтон при планираните разговори с министри на отбраната на ЕС на 
конференцията в Мюнхен ще е да не допусне ПСС (PESCO) да се превърне в по-голям проект 
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от НАТО. Уийлбъргър заявява, че пактът ще получи подкрепата на САЩ, ако е в допълнение 
към дейностите на НАТО. „Не искаме да видим ЕС да оттегли задълженията и силите си от 
НАТО към ЕС“, добавя тя. 

По време на същата конференция по сигурността в Мюнхен генералният секретар на 
НАТО Йенс Столтенберг повторя от друга страна притесненията на САЩ. „Аз също ще 
подчертая, че искаме да избегнем припокриване между европейците и НАТО“, заявя той в 
свое изказване. В опит да избегне конфронтация между двете страни Столтенберг коментира, 
че ЕС трябва да прекрати съмненията около действията си. Според него това означава, че 
европейските военни активи трябва да са на разположение и на НАТО, а страните членки 
трябва да синхронизират действията си с организацията. 

ИЗВОДИ 
1. Вземането на решения от ЕС за провеждането на ОПСО от страна на Съюза е 

сложно, на моменти дори и бюрократично, като в него са ангажирани редица институции и 
органи. Основна роля за вземането на каквото и да е решение в рамките на ОПСО имат 
Съвета на ЕС и Европейския парламент, но основно като политически насоки и решения. На 
следващо, изпълнително ниво централната роля се заема от Европейската комисия в лицето 
на Върховния представител по въпросите на външните работи и сигурността, той/тя и 
заместник-председател на ЕК. 

2. Процесът на вземане на решение за прилагане на ОПСО от ЕС е сложен и 
динамичен, стартиращ с издаване на Инициираща директива от страна на Комитета по 
политика и сигурност. На стратегическо ниво основна роля в него имат редица структури 
като Военния комитет на ЕС, Военния щаб на ЕС, Комитета за граждански аспекти при 
управлението на кризи, Дирекцията за Планиране и управление при кризи и Дирекция 
Граждански спсобности за планиране и управление. Окончателното решение за провеждане 
на каквато и да е операция или мисия по ОПСО от страна на Съюза е в прерогативите 
единствено на Съвета на ЕС и чрез неговото решение се реализира на практика синергичния 
ефект при прилагането на различните източници на мощ в рамките на ОПСО от Съюза. 

3. Анализите на основните предизвикателства и възможности пред ЕС за 
провеждането на военна операция в рамките на своята ОПСО ни разкриват, че основно 
предизвикателство за Съюза е формирането и поддържането на военни структури, които да 
бъдат първо постоянно формирани и второ постоянно действащи при нужда. Преодоляването 
на тези предизвикателства и реализирането на възможностите на практика ще покрие и ще 
изпълни нивото на амбиция на ЕС за световен играч в сферата на отбраната и сигурността, 
който е готов да сподели отговорностите за глобалната сигурност. 

4. На основата на своя над 70 годишен опит в сигурността и отбраната НАТО е стожер 
на колективната отбрана и управлението на кризи в света на либералната демокрация. От 
друга страна с една от новите си задачи, посочени в Стратегическата си концепция от 2010 г. 
Алианса декларира коопериране в сферата на международната сигурност със своите 
съюзните и партньори, основният съюзник от които е ЕС. За приобщаване към принципите 
на свободата и демкрацията и на други партниращи страни НАТО създава своята програма 
„Партньорство за мир“. 

5. Анализите и изследванията в областта на развитието на ОПСО на ЕС ни показват, 
че макар от самото начало за различните действия и ангажименти на Съюза в тази политика 
да се поставя като изискване същите да не са в посока дублиране на ангажиментите на 
НАТО, то с развитието на различните инициативи в рамките на ОПСО на практика започват 
да се появяват и да възникват подобни съмнения, преминаващи в недоверие от един от 
основните съюзници на ЕС в световен план – САЩ. Показателен в това отношение е примера 
с развитие на инициативата на ЕС за ПСС (PESCO), за която официални лица от Вашингтон 
заявяват открито, че тяхната основна цел е да не се допусне ПСС (PESCO) да се превърне в 
по-голям проект от НАТО, и че пактът (ПСС) ще получи подкрепата на САЩ, само ако е в 
допълнение към дейностите на НАТО. 
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В трета глава се решава третата научноизследователска задача на дисертационния 
труд в рамките на шест точки.  

ТРЕТА ГЛАВА: ЕВРОПЕЙСКИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ – ВЪЗМОЖНИ ИЛИ 
НЕРЕАЛНИ 

1. Правни основания за създаване на Европейски въоръжени сили 
Европейският съюз е политическо и икономическо обединение, състоящо се от 

двадесет и седем европейски държави. ЕС като самостоятелно юридическо лице, има 
потенциала, възможностите и правомощията да действа наддържавно в рамките на 
предоставените му компетенции. Неговият статут е регламентиран в Договора за 
Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, в сила от 
01.12.2009 год. или както е по-известен като „Договора от Лисабон”. Функционирането на ЕС 
се осъществява от неговите органи и учреждения, някои от които са наднационални, а други 
— междуправителствени. Въпреки че Договорът от Лисабон не коментира и не определя 
текстове, касаещи въпросите около Европейските въоръжени сили, все пак той регламентира 
Общата политика за сигурност и отбрана на обединена Европа. 

Член 41 на Договора за Европейския съюз определя финансирането на ОВППС и 
ОПСО, като политиката е допълнително описана в членове 42 — 46, в глава 2, раздел 2 от дял 
V („Разпоредби, свързани с общата политика за сигурност и отбрана“), както и в протоколи № 
1, 10 и 11 и в декларации № 13 и 14. Специфичната роля на Европейския парламент в 
ОВППС и ОПСО е описана в член 36 от ДЕС. Решенията за ОПСО се вземат от Европейския 
съвет и Съвета на Европейския съюз (член 42 от ДЕС). Те се вземат с единодушие с някои 
забележими изключения относно Европейската агенция по отбрана (EАО, член 45 от ДЕС) и 
Постоянното Структурирано Сътрудничество (ПСС, член 46 от ДЕС), при които се прилага 
гласуването с мнозинство. Предложенията за решения обикновено се правят от върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който 
също така изпълнява функцията на заместник-председател на Европейската комисия 
(заместник-председател/върховен представител). Договорът от Лисабон въвежда понятието 
„европейска политика в областта на отбранителните способности и въоръжаването“ (член 42, 
параграф 3 от ДЕС), въпреки че все още предстои то да бъде определено. Той също така 
установява връзка между ОПСО и други политики на Съюза, като изисква EAО и Комисията 
да работят в сътрудничество, когато е необходимо (член 45, параграф 2 от ДЕС). Това по-
специално се отнася за политиките на Съюза в областта на научните изследвания, 
промишлеността и космическото пространство. Лисабонският договор предвижда ЕС да има 
общи цивилни и военни мисии в целия им спектър – от хуманитарна помощ и опазване на 
мира до налагането му със сила. Решенията за тях изискват консенсус между държавите 
членки. Извън отделните мисии обаче договорът предвижда и изграждане на обща 
европейска отбрана “ако държавните и правителствените ръководители решат това 
единодушно”. Такова решение още липсва, главно заради съпротивата на Великобритания, но 
договорът предлага опция и при липса на консенсус – т. нар. “структурирано 
сътрудничество” – общата отбрана се изгражда на междуправителствена основа между 
желаещите държави. 

2. Основни проблеми за създаването на Европейски въоръжени сили 
В днешно време на практика Европа има потенциал да бъде респектираща военна 

мощ. Общият брой на личния състав от конвенционалните въоръжени сили на страните 
членки на Европейския съюз в момента е повече от 1,5 милиона души. Европейците 
разполагат с повече от 15 хиляди танка, най-малко 15 хиляди бронирани машини и 
бронетранспортьори, 4000 бойни самолети и кораби. Днес базата на общата военна мощ на 
Европа се допълва от ядрената сила на Франция. 

От друга страна обаче Европа е икономически гигант, който не разполага със 
собствени въоръжени сили. Тя има 500 милиона души население и е най-големият свободен и 
единен пазар. На нея се падат 26% от световния БВП при 22% за САЩ, 16 на сто от 
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световната търговия при 14,1 на сто за САЩ. Европа разполага с мощен военнопромишлен 
комплекс, които подкрепя идеята, както за увеличаване на разходите за отбрана на страните 
членки, така и за създаване на Европейски въоръжени сили.  

Липсата на единно виждане на страните членки от такава необходимост. Германия, 
Франция, Холандия, Полша и други по-малки страни подкрепят идеята за създаване на общи 
въоръжени сили. Великобритания, докато беше член на ЕС, виждаше създаването на обща 
армия на Европейския съюз като стъпка към по-голяма федерализация и отслабване на ролята 
на националните държави в Европа.  

Сложността на взаимоотношенията „НАТО – Европейски съюз”. Чувствителен 
въпрос също е по отношение на задълженията на държавите членки, определен от 
Европейския съюз, които извършват обща отбрана в рамките на Северноатлантическия 
договор. В отговор на критичните гласове за дублиращи се структури на двете организации, 
неоправдани финансови разходи за въоръжаване и отбрана и др., говорител на Европейската 
комисия казва: "Разполагаме с изследвания, които показват, че общото европейско 
сътрудничество в областта на отбраната може да доведе до икономии в размер до 120 млрд. 
евро всяка година". 

Трудното постигане на съгласие относно географските райони за действие. 
Проблем е и съгласието относно географските райони за действие на едни Въоръжените сили 
на Европа. Като такива могат да се посочат Африка, Близкия изток, Централна Азия, Кавказ и 
Балканите. Тук е асоциацията с член 6 на Северноатлантическия договор, който ограничава 
района, който НАТО покрива, за да не би да се направи косвеният извод, че САЩ поемат по-
широки задължения, като например защита на колониалните владения на новите си, по това 
време, Западноевропейски партньори по договора.  

Политиката на САЩ. Според някои експерти САЩ винаги са ревнували Европа от 
опитите за отбранителни проекти извън НАТО. Например на среща на НАТО в Берлин се 
решава да създаде европейски стълб на НАТО под наблюдението на ЗЕС. Замисълът е той да 
се намесва там, където алиансът не желае и частично да облекчи ангажиментите на САЩ. 
Решението идва след войната в Босна и Херцеговина. След войните на Балканите, в Ирак и в 
Афганистан, САЩ са все по-малко склонни и готови да се ангажират в решаването на всяка 
ново появила се криза. 

В отговор на констатациите за целия спектър на отбранителната промишленост и в 
изпълнение на плана за действие се  предлагат нови инструменти с участието на бюджета на 
ЕС :  

Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната за периода 1 
януари 2019 г. — 31 декември 2020 г. с бюджет от 500 млн. евро. Програмата, която следва да 
бъде приета в началото на 2018 г., т.е. абсолютна необходимост по време на Българското 
председателство на Съвета на ЕС, за да се приложи от началото на 2019 г. има за  цел да 
окаже финансова подкрепа на етапа на разработване.  

Европейският фонд за отбрана с два компонента: „научни изследвания“ и 
„способности“. Компонент „научни изследвания“ е с прогнозен  бюджет от около петстотин 
милиона евро годишно. Предложението за тази програма за научни изследвания в областта на 
отбраната ще бъде внесено през 2018 г., така че на 1 януари 2021 г. програмата да може вече 
да бъде в действие.  

Компонент „способности“ има за цел да постигне референтната сума от пет милиарда 
евро годишно в средносрочен план за подкрепа на съвместната разработка и съвместното 
придобиване на ключови отбранителни способности. Въпреки че приносът за компонент 
„способности“ ще бъде предимно от държавите членки, бюджетът на ЕС ще насърчава 
сътрудничеството в областта на отбраната, като намалява риска в по-ранните етапи на цикъла 
на промишлената разработка. Приносът, предоставян чрез Програмата за промишлено 
развитие в областта на отбраната, ще подпомогне конкурентоспособността на европейската 
отбранителна промишленост. Изискването да бъде поет ангажимент за съвместно 
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финансиране за по-нататъшното разработване и за закупуването на крайния продукт или 
технология от държавите членки цели да насочи финансирането и инвестициите от ЕС към 
жизнеспособни проекти в приоритетните области.  

Европейският фонд за отбрана има за цел да осигури нужните стимули на всеки етап 
от промишления цикъл. Затова основният критерий за неговия успех ще бъде значителното 
увеличаване на дела на съвместните проекти в областта на отбраната от общите разходи за 
отбрана. Това ще бъде шанс и за българската военна индустрия. 

3. Фактори, консолидиращи идеята за Европейски въоръжени сили и модел за 
тяхното изграждане 

При създаването си Европейският съюз е замислен като организация за икономическо 
сътрудничество, за предотвратяване и преодоляване на конфликти, но не и като отбранителен 
съюз. Развитието на европейската интеграция води до натрупване на нови компетенции и до 
все по-честото поставяне на въпроса за по-силно единодействие, в т.ч. и създаването на 
Европейски въоръжени сили. Освен това съществуват множество важни вътрешни и външни 
заплахи и фактори, които обуславят необходимостта от създаването на ефективна и ефикасна 
система за сигурност и отбрана в рамките на Европейския съюз, която система да действа 
като единна структура. Все още съществуват редица препятствия за това, а и политическата 
воля не е още ясно и твърдо консолидирана. Общото убеждение е, че сформирането на 
подобни интегрирани въоръжени сили няма да е лесно, надали те ще бъдат факт през 
близките няколко години, но дебатите по същество трябва се водят интензивно за да се 
уточнят детайлите и преодолеят пречките, и с хоризонт към следващото десетилетие, ЕВС да 
станат факт. Времето за осъществяването на тази идея още не е дошло, но очевидно не е и 
далече1. Една от съществените причини за възникването на идеята е натискът от страна на 
САЩ в посока на това Европейският съюз да поеме управлението и особено съответните 
разходи за растящия брой мироопазващи, мироналагащи и стабилизиращи мисии по света. 
Поради все още спорния и не съвсем ясно очертан характер на идеята, често в 
стратегическите документи на ЕС вместо Европейски въоръжени сили се използват термини 
като „отбранителни способности”, „военен компонент”, „гражданско-военна синергия” и др. 
Така или иначе тази идея набира скорост. Необходимостта от изграждане на отбранителни 
способности се подчертава и в последния стратегически документ в тази област - Глобалната 
стратегия на ЕС от 2016 год. Идеята за ЕВС намира многобройни поддръжници особено сред 
представителите на водещата на този етап либерална школа в теорията за международните 
отношения, които поддържат тезата за Европа като „хуманитарна” или дори като „либерална 
сила”. Според някои идеята за ЕВС представлява неумел опит за обосноваване „смяната на 
пола” на Европейския съюз в системата на международните отношения. ЕС възниква с ясна 
антимилитаристична цел – да предотврати възникването на нов въоръжен конфликт между 
държавите в Европа след края на Втората световна война. Това е международна, 
наднационална организация с основно икономически цели и има подчертано цивилен 
характер. За разлика от НАТО, ЕС никога не е бил замислян като отбранителен съюз. Тук 
трябва да припомня Западноевропейския съюз (ЗЕС), който съществува паралелно на ЕС (и 
не трябва да се бърка с ЕС!) до официалния си край през 2011 г., но в нито един период от 
своето съществуване не е бил разглеждан като реална боеспособна структура. ЗЕС е 
европейска военна и политическа междуправителствена организация, създадена през 1954 г. 
като продължение на учредения през 1948 г. Западен съюз, включващ Великобритания, 
Франция, Белгия, Нидерландия и Люксембург. Седалище - в Брюксел. В съюза членуват 
държавите от Европейската общност - Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, 
Нидерландия, Португалия, Испания и Великобритания. През 1992 г. Гърция подписва 
протокол за присъединяване. Други европейски страни са със статут на наблюдатели или 

                                                           
1 Чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, д-р Николай Павлов, д-р Георги Кръстев, Атанас Радев Център за 
изследвания по национална сигурност и отбрана, Българска академия на науките 
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асоциирани членове. България е асоцииран партньор на ЗЕС от 1995 г. ЗЕС е създаден по 
време на студената война, с цел взаимопомощ между Западните страни при евентуална 
военна заплаха. След края на студената война, целите и задачите, както и съответните 
институции се прехвърлят към Общата политика за сигурност и отбрана на географски по-
всеобхватния Европейски съюз. Процесът на консолидация е завършен през 2009 година, 
когато е създадената клаузата за солидарност в Договора от Лисабон, силно подобна (но не е 
идентична) с клаузата за взаимна отбрана на договора, създал ЗЕС. Впоследствие, страните 
подписали Променения договор от Брюксел решават да прекратят договора на 31 март 2010 
година, като всички дейности на ЗЕС постепенно се прекратяват до юни 2011 година. На 30 
юни 2011 г. официално е обявено прекратяване на съществуването на Западноевропейския 
съюз. С Договора от Маастрихт, развитието на европейската интеграция обаче, както и 
разширяването на ЕС е съпроводено с разширяването на тематичния обхват на различните 
политики, като се включват социални, хуманитарни, регионални, научни и други аспекти. 
Това води до натрупване на нови компетенции и до все по-честото поставяне на въпроса за 
по–силно единодействие, в т.ч. и създаването на ЕВС. И до днес обаче т. нар. „Обща политика 
за сигурност и отбрана” (ОПСО) е най-слабо развитата обща политика на ЕС. Т. нар. 
Европейски бойни групи (EU battlegroups) съществуват само на книга и не са участвали в 
нито една реална операция. Като цяло ЕС се възприема като „книжен тигър” във военно 
отношение. Стратегията за сигурност на ЕС от 2003 год. има подчертано позитивна нагласа и 
граждански характер, и разглежда развитието на военните способности в неразривна връзка с 
гражданските. Въпреки всички тези рискове, заплахи и опасности, надвиснали над Европа и в 
частност над ЕС, процесите на дестабилизация и разногласие в политическите мнения на 
водещите страни, не води до успех в разрешаването на важните, със стратегическо значение, 
въпроси на сигурността и отбраната. Напротив – увеличава нестабилността и подтиква 
обществата към даване на гласност на крайно десни или крайно леви идеи. Все повече 
ключови лица подкрепят тезата, че единствения начин за сплотяване и намаляване на 
разногласията в направлението сигурност и отбрана, е да се действа за изграждането на 
единна система за сигурност със своя структура и органи, която да се противопостави на 
предизвикателствата пред общата сигурност и отбрана. Но тук идва ред на съществените 
пречки пред реализацията на тази идея. Източното партньорство е инициатива, идеята за 
която възниква през юни 2008 год. за политическо и икономическо сближаване на шест 
страни от пост-съветското пространство (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република 
Молдова и Украйна). След конфликта между Грузия и Руската федерация от юли 2008 г. 
Европейският съвет призова Европейската комисия да ускори работата по осъществяване на 
инициативата. Реално тя започва през 2009 г., като в нея участват ЕС като цяло, отделни 
държави членки и изброените бивши съветски републики. Политиката на партньорство 
отмества на втори, на заден план проблемите на сигурността и като че ли изключва 
проблемите на отбраната, т.е. военните аспекти от дневния ред на междудържавните 
отношения. През 2014 г. обаче Източното партньорство бе подложено на изпитания, които 
засегнаха не мащабите на неговото прилагане, а самата му същност. След анексирането на 
Крим от Русия и началото на сепаратистките тенденции в Източна Украйна политиката за 
Източно партньорство вече не изглежда така перспективна и по същество се сблъска с 
геополитическите интереси, дефинирани в Кремъл и с неговата безкомпромисна 
решителност да ги отстоява с всички сили и средства. Южното партньорство (Алжир, Египет, 
Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Сирия и Тунис) на свой ред бе 
подложено на изпитанията, породени от рухването на режимите в редица страни от Близкия 
изток и Северна Африка и от породената от тях, или благоприятствана от тях мощна 
миграционна вълна от Азия и Африка към страните от ЕС. 

В интервю през м. март 2015 год. председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер обоснова 
възраждането на старата идея за европейска армия като необходимост, предвид заплахите 
отвъд границите на ЕС, за защита на европейските ценности и задълбочаване на 
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интеграцията на страните членки. Според него, единната европейска армия би показала на 
света, че между страните членки на ЕС никога повече няма да има война. Такава армия би 
помогнала на ЕС да осъществява общата си външна политика и политиката си на сигурност, 
да осъзнава отговорностите, които има Европа в света и да бъде инструмент за отстояване на 
интересите на ЕС. По думите му „европейската армия няма да се създаде, за да бъде 
незабавно дислоцирана. Но общата европейска армия би показала на Русия, че се отнасяме 
сериозно към защитата на ценностите на ЕС“. Очевидно, че като прагматичен политик 
Юнкер просто изрази на глас онова, което повечето европейци и лидерите им мислят, но 
споделят под сурдинка. 

Защо е нужно да се действа в посока на обединяване на способностите в сферата на 
сигурността и отбраната? 

• посочените по-горе заплахи, рискове и предизвикателства са съществени и 
достатъчни за да обосноват необходимостта от създаването на ефективна и ефикасна система 
за сигурност и отбрана в рамките на Европейския съюз, която да действа като единна 
структура. Не са малко политиците, особено християн-демократите от Бундестага, които 
заявяват сериозно намерение да ускорят процеса по създаване на обединени въоръжени сили 
на Европейския съюз. Според тях, а и според анализатори, различните национални армии в 
рамките на ЕС трябва да водят координирано и структурирано сътрудничество, с цел то да 
доведе в дългосрочна перспектива до създаване на единна армия на Европа. Подобно 
сътрудничество между националните армии ще доведе до „взаимна изгода във финансов и 
отбранителен план” за европейските държави 

•  според изявленията на Европейската комисия, обединяването на военни и 
отбранителни ресурси на страните от ЕС ще позволи икономисването на сто и двадесет 
милиарда евро годишно. На фона на нуждите на страните-членки на ЕС това не е малка сума. 
В тази посока, един от най-активните поддръжници на инициативата за европейска армия – 
влиятелният евродепутат Ги Верховстад (лидер на групата на либералите ALDE и бивш 
премиер на Белгия) коментира в представянето на своя план за реформи на ЕС следното: 
"Единственият начин да защитим Европа е да изградим силна и обединена отбрана. 
Изразходваме половината от американския военен бюджет, а можем да осъществим само 15% 
от техните операции. И причината е, че дублираме почти всичко." 

•  от това се разбира, че ЕС изразходва по-малко, но за сметка на това и по-
неефективно. Въпреки опита от Втората световна война и последвалата Студена война, 
страните-членки все още продължават да упорстват с индивидуални действия в областта на 
отбраната и сигурността, което от своя страна води до намаляване на ефективността при 
разходване и възвръщаемостта на направените инвестиции. И още от Верховстад: „Време е 
да поемем своите отговорности. Вземете например сирийската трагедия – не САЩ, а Европа 
понася всички негативни последствия. Така че нека да създадем европейска отбранителна 
общност." Според европейските либерали първата стъпка е изграждане на главна квартира на 
интегрираната Евроармия, за чиято основа да послужи Еврокорпуса (Eurocorps). Това е 
военна структура на ЕС от около хиляда души основно от шест държави – Германия, 
Франция, Испания, Белгия, Полша и Люксембург. На теория тя може да командва въоръжени 
сили с численост около шестдесет и пет хиляди души, като основата е френско-германска 
бригада, но на практика никой не знае какво ще се случи 

•  до този момент всички действия по посока на ОПСО на ЕС са регламентирани в 
Договора за ЕС. Засега НАТО като политико-военна организация е единственият сериозен 
стълб на европейската сигурност. От страна на общоевропейските структури, Eвропол е с 
второстепенно значение и тя преобърна идеята и функциите си от „Европейска полиция“ в 
„Администрация“ на полицейската дейност във всяка страна членка. Въпреки нейната 
дейност, като организация, която спомага за борбата с организираната престъпност, 
ефективността ѝ е ниска, поради слабия контрол. Друга общоевропейска структура е 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), която помага на страните от ЕС 
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и държавите, асоциирани към Шенген, да управляват външните си граници. Агенцията 
подпомага и хармонизирането на граничните проверки в ЕС и улеснява сътрудничеството 
между граничните органи в страните от ЕС, като предоставя техническа помощ и експертен 
опит. Във всички свои сфери на дейност агенцията действа като координатор, създавайки 
специализирани мрежи с участието на гранични органи. Целта е разработване и споделяне на 
добри практики между граничните органи на страните от ЕС и държавите, асоциирани към 
Шенген. Но всеобщо е мнението, че тази агенция би могла да бъде много по-ефективна и 
полезна, ако има и конкретни изпълнителни функции. Следователно са налице по-добри 
предпоставки за едно голямо начинание в областта на общоевропейската политика за отбрана 
и сигурност 

•  немалка част от страните на ЕС вече влагат финансов ресурс в размер на 2% от БВП 
в отбрана и сигурност, което предполага да се развиват по-добри и осъвременени 
способности, да се инвестира в изследвания и технологии, въоръжаване и т.н. Сформирането 
на обединени способности под шапката на Европейската агенция за отбрана, дава 
възможност, различни групи от страни-членки на ЕС, да могат да формират необходимите 
сътрудничества в условията на прозрачност за всички, но без задължението, инициаторите на 
конкретните проекти, да приемат допълнителни членове против тяхното желание. 
Предприемането на тези стъпки обаче ще изисква подкрепата и съгласието на всички страни-
членки 

•  освен общото съгласие на всички страни-членки, без сериозното и признато от 
другите, лидерство на Германия и Франция (след напускането на Великобритания) всичко 
това е невъзможно да се случи 

•  по отношение на страховете и резервите от страна на НАТО – по-силните 
европейски отбранителни способности и идентичност и различните форми на сближаване и 
съвместно използване на ресурсите винаги са се разглеждали в позитивен план. Ако спокойно 
и аргументирано се обяснят на неевропейските членове на НАТО мотивите и ясно се 
разграничат отговорностите и точно се определят финансовите ангажименти, ЕВС не може да 
бъде конкуренция на НАТО. Трябва да се положат ясните фундаменти на една по-сериозна 
реализация на концепцията за интелигентната отбрана и споделянето на ресурси (pooling and 
sharing). Освен това е възможно и откриването на нови командни щабове за елитните войски 
на алианса в Европа 

 „НАТО съществува, за да защитава от външно нападение своите членове, повечето от 
които са европейски страни. Европейците обаче трябва да сме по-добре екипирани, обучени и 
организирани, за да допринасяме решително за това колективно усилие, а също така да 
действаме автономно, ако и когато това е нужно”, се казва в доклад на върховния 
представител на ЕС по външните работи и сигурността 2015-2019 Федерика Могерини. 
Според "Ройтерс" това е опит Европа да демонстрира на новата администрация в Белия дом, 
че се отнася сериозно към защитата си и ангажиментите в НАТО. 

Модел за изграждане на Европейските въоръжени сили 
Изследванията в посока как, на каква основа да се изградят едни общи, съвместни 

ЕВС ни  разкриват, че вариантите за еволюционно изграждане на едни бъдещи Европейски 
въоръжени сили се свеждат до два: „отгоре-надолу” и „отдолу-нагоре”. 

Еволюционното изграждане на Европейски въоръжени сили по метода „отгоре - 
надолу“: 

Изследванията в прилагане на един подобен модел отгоре – надолу, ни разкриват, че за 
реализиране на практика на един подобен широкообхватен, стратегически обоснован и 
аргументиран проект са нужни няколко основополагащи и важни стъпки. Всяка една система 
за отбрана, включително и колективна или съюзна, както в случая ще се позиционира система 
за отбрана на ЕС, се състои от няколко основни елемента. Такива елементи са: 

• органи за стратегическо ръководство, командване и управление. 
• въоръжени сили. 



33/40 
 

• невоенен компонент или граждански способности. 
• прилежаща инфраструктура. 
И ако за ЕС в почти всички анализи се подчертва, че разполага с едни от добре 

развитите и многоаспектни граждански способности за управление при кризи, ако може да се 
приеме, с много малки резерви, че Съюзът има изградена и достатъчно добра 
инфраструктура, която да се използва при отбрана на територията му, то определено не може 
да се каже същото за органите за стратегичеко ръководство или органи за командване и 
управление на отбраната, и за съвместни европейски въоръжени сили. 

На следващо място следва да се посочи, че един такъв модел може да стане работещ 
или функционален когато се подплати със съответните стратегически документи. В 
разглеждания случай за еволюционен модел за изграждане на ЕВС Глобалната стратегия на 
ЕС „не върши работа“. За да има една цялостна и конкретна Стратегия за отбрана или 
Стратегическа концепция на ЕС (по примера на НАТО) тя, Стратегията, трябва да „се роди“ 
от един завършен процес на планиране на отбраната, а към момента такъв общоевропейски 
процес на планиране на отбраната не е и разискван. Това показва, че между страните членки 
на ЕС няма споделена или обща стратегическа култура, която да е с основна насока обща 
отбрана, общи, съвместни европейски въоръжени сили. 

И ако от казаното до тук могат да се открояват три основни задачи, които да бъдат в 
основата на един такъв модел на изграждане на ЕВС – отгоре – надолу, които могат да бъдат 
представени по следния начин: 

• изграждане и поддържане на постоянен европейски щаб по отбраната; 
• постоянни европейски сили за бързо реагиране, които да са на разположение в 

случаи на кризи; 
• европейска „бяла книга за отбраната“, като първообраз на европейска „отбранителна 

стратегия“. 
Неминуемо може да се направи заключението обаче, че със представения модел за 

еволюционно изграждане на ЕВС идеята му не се закючава в това да се премахнат 
националните армии, а в определен момент, извън рамките на съществуващия договор, 
Европейският съюз да притежава общи сили, където граждани от всички европейски страни 
да могат пряко да кандидатстват, да се обучават и да служат. Да има нещо на общо 
европейско разположение в случай на нужда. Това не трябва да бъде чуждестранен легион. 
Това трябва да е легион на Европа, под политическия контрол на Европейския съюз, с 
европейско командване. Европейският съюз вече има част от елементите на общата отбрана, 
като например общо военно командване на цивилни и военни мисии, общ ситуационен 
център, общ оперативен център, който не се нарича “щаб”, защото Великобритания не е 
съгласна. Европейският съюз се нуждае от нови стратегически документи, регламентиращи 
политическата рамка за вземане на решение в областта на общата отбрана.  

Най-близкото разбиране за прилагане на този модел или поне на част от него е 
моделът на Еврокорпусът, който беше представен в предходната, втора глава на 
дисертационния труд. Най-близко като модел, понеже Еврокорпусът имаше два от визираните 
три елемента, които обвързваме в случая с трите основни задачи на еволюционния модел 
„отгоре - надолу“, а именно: постоянен щаб и постоянни въоръжени сили.  

Еволюционно изграждане на Европейски въоръжени сили по метода „отдолу - 
нагоре“: 

През 2014 година Германия и Нидерландия стартират проект, който придобива 
известност впоследствие освен като проект или като план, който има за цел да положи 
основите на бъдеща европейска армия тихомълком, „през задната врата“. Освен, че проекта 
се разглежда от някои специалисти като тихомълком изпълняван план, към него се предявяват 
и съмнения за последващо развитие, чрез привличането и на други страни членки на ЕС 
(creating an EU military by stealth by adding other countries). 

Според един от тези специалисити Дейвид Мадокс (David Maddox) планът на двете 
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държави е да създадат ядро от въоръжени сили на ЕС, за да изпълнят дългосрочната цел за 
това, заложена от германския министър на отбраната – ЕС да има (собствена) армия. 

Според него това е план, който има за цел да се започне своего рода сливане между 
военни структури на Германия и Нидерландия, без едно подобно сливане да минава през 
Съвета на ЕС, в състав съвет на министрите, както и да се заобиколят други органи на ЕС, а 
след това да се създаде военна сила (въоръжени сили) на ЕС тихомълком. 

Като допълнителен довод, че това се прави тихомълком и чрез опити да се привлекат и 
други страни към проекта се посочва, че Чехия също е започнала разговори, за да се включи в 
проекта и да може армията й „да стане част от армията на Германия“. 

Това са част от доводи и на други анализатори, че по този начин ЕС прави крачки и 
опити да се премине към общ „режим“ на отбрана и към обща външна политика, в основата 
на която да застане като крайъгълен камъм армията на ЕС. Така например говорителят на 
министреството на отбраната на Великобритания Майк Хууким (Mike Hookem) отбеляза 
също, че причината за създаването на армия на ЕС „през задната врата“ е, че други държави в 
Европа се противопоставят и не приемат този ход, най-вече Дания, където избирателите 
отхвърлиха Договора от Маастрихт през 90-те години, именно поради клауза в него за 
създаване на армия на ЕС. 

И ако част от анализите ни водят до заключения от рода на това, че през ХХI век 
Европейският съюз трябва да може да използва военна сила, за да защитава и налага своите 
интереси и защитава своите ценности - военна сила с изградена структура, способна да 
функционира в многостранна организация за сигурност с общи оперативни процедури, 
ефективна система за командване и контрол, ефективна логистична поддръжка, значителни 
транспортни възможности и добре подготвени и способни на взаимозаменяемост въоръжени 
сили, то друга част от анализите ни водят към заключения, че едно изграждане на Европейска 
въоръжени сили по метода отдолу - нагоре е доста неясен и труден за изпълнение проект. В 
ползва на подобни изводи и заключения са мотивите, че всъщност за да бъде ефективна една 
армия или едни съвместни европейски въоръжени сили те трябва да имат ясна структура, да 
има ясни ангажименти на страните членки за попълването на тази структура както с личен 
състав и експерти, така също и с конкретни войскови формирования, или сили със 
съответните бойни способности. 

Тук, при този модел на изграждане на едни европейски въоръжени сили неяснотите са 
определено повече и ако при предходния модел – отгоре - надолу – имаше за решаване три 
основни задачи (в най-краткия му вид или в най-малкия ангажимент), то при този модел 
„отдолу – нагоре“ няма яснота дори и за това колко основни задачи биха го направили реален 
и работещ. 

4. Потенциални възможности на Европа 
В последните десетилетия, въпреки нарастващата глобализацията през XXI век, светът 

е многополюсен, като към традиционните суперсили САЩ и Русия трябва да прибавим и 
Европейския съюз, Южноамериканския икономически съюз начело с Бразилия, най-бързо 
развиващата се икономика в света – Китай, както и другата държава с над един милиард души 
население – Индия. Всеки един от изброените „играчи” на международната сцена се стреми 
към доминация, преразпределение на благата в своя полза, усвояване на все повече ресурси, 
военна мощ и водеща политическа роля.  

В контекста на анализа на средата за сигурност, актуална сила придобиват старите 
предизвикателства и заплахи, които обаче ескалират, придобивайки асиметрични траектории: 
демографска криза, пролиферация на военни технологии и оръжия, нарастване на броя 
транснационални фактори, недостиг и лавинообразно нарастващо търсене на енергийни и 
други суровинни източници, бавноразвиващи се международни институции.   

В същото време се появяват и някои нови, нетрадиционни заплахи, следствие от 
замърсяване на околната среда, намаляване на озоновия слой, глобално затопляне и нежелани 
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имиграционни потоци2. 
В рамките на “Общата политика в областта на европейската сигурност и отбрана", 

Европейският съюз извършва независимо и осъществява различни дейности - цивилни и 
военни. ЕС поддържа международни военни и цивилни мисии в Афганистан, Босна и 
Херцеговина, Конго, Мали, Молдова, Либия, Нигер, Ирак, Косово, Палестинските територии, 
Сомалия, Южен Судан и Украйна. Повече от тринадесет мисии на ЕС вече са приключили. 

В икономически, търговски и валутен план, Европейският съюз се превърна във 
водеща световна сила. Въпреки това, някои го определят като икономически гигант, но 
политическо джудже. Това твърдение е преувеличено. Европейският съюз има значително 
влияние в международни организации като Световната търговска организация и 
Организацията на обединените нации и на световните срещи на най-високо равнище за 
околната среда и развитието3. 

Все пак, истина е, че ЕС и неговите държави-членки имат да извървят още дълъг път в 
дипломатическо и политическо отношение, преди да могат да изразяват като един позиция си 
по важни въпроси като мира и стабилността, отношенията със САЩ, тероризма, Близкия 
изток и ролята на Съвета за сигурност на ООН. Освен това, основният инструмент на 
националния суверенитет, системата за военна отбрана, остава във властта на националните 
правителства и връзките между тях, изградени в рамките на алианси като НАТО. 

Общата външна политика и политика на сигурност и Европейската политика за 
сигурност и отбрана (ЕПСО), въведени с Договорите от Маастрихт (1992), Амстердам (1997) 
и Ница (2001), определят основните задачи на ЕС в областта на отбраната. На тази основа ЕС 
изгражда своя “втори стълб“, онези политики, при които решенията се вземат на основата на 
междуправителствени споразумения и при които Комисията и Парламентът играят само 
второстепенна роля. Решенията в тази област се вземат единствено с консенсус, въпреки че 
отделните държави имат правото да се въздържат от гласуване. 

Република България разглежда своята система за сигурност и отбрана като част от тези 
на Югоизточна Европа и от общоевропейските системи за сигурност и отбрана. За да 
отговори адекватно на новите военнополитически реалности и предизвикателства на ХХІ век, 
държавното и военно ръководство на страната извършват трансформация в системата за 
сигурност и отбрана, в това число и на Българската армия. 

Сигурността в нашия регион е от много важно значение за цяла Европа. Днес 
европейската перспектива пред страните от Югоизточна Европа се свързва с идеята за повече 
сигурност за всяка една от тях и за региона като цяло. 

5. Основни изисквания за способностите на въоръжените сили на ЕС 
Анализът и оценката на необходимите военни способности и тяхното достигане се 

извършва в условията на системната взаимовръзка на осемте основополагащи императива на 
Въоръжените сили: 

• доктрина, която обхваща сферите на тактиката, процедурите, техниките и 
необходимата литература. 

•  структура, определяща функционалните и организационни взаимовръзки, 
необходими да бъдат изградени за достигането на необходимите военни възможности за 
изпълнение на мисиите и задачите, в съответствие с изискванията на обективните реалности, 
измененията на средата за сигурност и ресурсните ограничения. 

•  личен състав. Личният състав включва необходимия брой офицери, сержанти, 
войници и граждански лица, систематично подредени в стройна йерархична структура, 
отговаряща на потребностите на императива структура. 

•  обучение, което се фокусира върху изграждането на адекватна образователна 

                                                           
2 Александър Александров Русев ЗАПЛАХИ И РИСКОВЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 
НЕЛЕГАЛНАТА ИМИГРАЦИЯ 
3 България и Европейската политика за сигурност - Анри Георгиев 
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система за подготовка на ръководни и изпълнителски кадри, подготовка на щабовете, 
подразделенията, частите и съединенията. 

•  оборудване, разглеждащо всички въпроси по необходимите въоръжение и бойна 
техника, оборудване за поддръжката им, други видове специализирано оборудване и 
преносима (мобилна) инфраструктура. 

•  инфраструктура, която определя потребностите от ново строителство, обновяване и 
модернизация, необходими поддържащи съоръжения и възникналите в хода на анализа 
потребности от снемане от въоръжение. 

•  поддръжка. Дългосрочната поддръжка изисква анализ на първоначалните нива на 
доставки, резервни части и принадлежности, консумативи и структури за логистична 
поддръжка 

•  готовност. Чрез императива готовност, на базата на стандарти, се извършва анализ на 
достигането на необходимите военни способности на етапите на първоначална оперативна 
готовност и достигането на пълна оперативна готовност. 

Доверието към въоръжените сили се основава на тяхната способност да 
предотвратяват или да отговарят на заплахите и да се справя адекватно с кризите, без 
значение кога, къде или защо са възникнали. Затова планирането на сигурността и отбраната 
на Съюза, в частност на Р България, трябва да се фокусира върху развитието на балансирани 
въоръжени сили и способностите, необходими за всяка от обхвата от операции и мисии, 
които той приема, че е в състояние да изпълни. 

За изпълнение на пълния спектър от операции и мисии на бъдещите Европейски 
въоръжени сили, в това число и по задълженията им в рамките и на антитерористични 
коалиции, е необходимо изграждане на напълно комплектувани, всестранно осигурени, 
устойчиви, защитени, високоманеврени, боеготови сили, способни да осигурят: 

•  оперативно съвместима със силите на НАТО система за командване и управление. 
•  оперативно съвместимо със силите на НАТО разузнаване, в интерес на 

изпълнението на мисиите и произтичащите от тях задачи. 
•  сили и средства за провеждане на операции за прехвърляне и развръщане на 

териториите на страните-членки или на друга отдалечена територия. 
•  боеготови сили и средства с ефективна бойна мощ, адекватна огнева поддръжка и 

надеждна ПВО, в отговор на военна криза за провеждане на операции за защита на 
териториалната цялост на страните-членки при всякакви условия на обстановката, 
денонощно при всякакви атмосферни условия. 

•  боеготови сили и средства за логистично осигуряване и логистична поддръжка. 
•  всестранно осигурени формирования, за участие в междудържавното военно 

сътрудничество и мерките за укрепване на доверието и сигурността в международен и 
регионален мащаб. 

•  боеготови сили за контрол на държавните граници, въздушното пространство и 
териториалните води на държавите от Европейския съюз, за гарантиране на националната им 
сигурност и териториалната им цялост срещу външни заплахи, заплаха от международен 
тероризъм и за оказване на съдействие на други структури и ведомства при кризи и 
терористични действия на територията на Съюза, хуманитарни операции, при природни 
бедствия, крупни промишлени аварии и екологични кризи в мирно време. 

Важни компоненти за усъвършенстване на оперативните способности на ЕВС в три 
ключови области са: 

•  защита от ядрено, химическо и биологическо нападение.  
•  сигурно превъзходство на командването, управлението, комуникационните и 

информационните системи. 
•  бързо развръщане и устойчивост на бойните сили. 
Определянето на необходимите военни способности, недостига от способности и 
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начините, подходите и крайните срокове за тяхното достигане са основата за създаване на 
визия за развитието на въоръжените сили, специфичните изисквания към структурата им, 
оборудването поддръжката и подготовката. Усилията за определяне и достигане на 
необходимите способности на ЕВС са насочени върху постигането на следните стратегически 
цели: 

•  гарантиране на суверенитета, сигурността и независимостта на Съюза, на всяка една 
страна-членка и защита на териториалната му цялост в условията на динамично променяща 
се среда на сигурност. 

•  възможно най-бързо интегриране на йерархичните структури от всички нива в 
процеса на планиране на общоевропейската отбрана. 

•  поддържане на мобилизационна способност за развръщане на военновременния 
състав на въоръжените сили в случай на възникване на заплаха. 

•  изграждане и поддържане на способности, позволяващи на въоръжените сили да 
реализират съществен принос към сигурността на нанселението и на страните-членки в 
мирно време. 

Изхождайки от така посочените стратегически цели, основните задачи стоящи пред 
ЕВС могат да бъдат посочени като: 

•  изграждане по нова функционална и структурна схеми, генериращи способности за 
реализиране на задълженията им, позволяващи ефективно участие в отбраната (колективна) 
на Съюза и изпълнение на целия спектър от операции и мисии. 

•  разработване и приемане на нормативна уредба, осигуряваща пълноценно 
реализиране на задълженията по управление на кризи и операции в отговор на кризи под 
ръководството на международни организации. 

•  създаване на необходимата доктринална и концептуална база за планиране, 
координация и подготовка на силите и средствата и поддържането им в готовност за 
развръщане или незабавно реагиране за част от силите. 

•  достигане на адекватна на създадените структури, инфраструктура и логистична 
осигуреност. 

ИЗВОДИ: 
1. Анализите на правните възможности за изграждане и поддържане на Европейски 

въоръжени сили показват, че основната част от тях се намират в Договора от Лисабон, 
включващ Договор за Европейския съюз и ДФЕС. Освен, че Договорът от Лисабон въвежда 
понятието „европейска политика в областта на отбранителните способности и 
въоръжаването“ той предвижда ЕС да има общи цивилни и военни мисии и операции в целия 
им спектър – от хуманитарна помощ и опазване на мира, до налагане на мир със сила. В 
подкрепа на тезата за правните основания за ЕВС в Договора от Лисабон е и това, че извън 
отделните мисии и операции договорът предвижда изграждане и на обща европейска 
отбрана. 

2. Изследванията в посока предизвикателства пред създаването на ЕВС ни разкриват, 
че част от тях са многопосочни и на практика визират различни области, различни причини и 
различни проблемни въпроси и несъгласия между страните-членки на Съюза. Все пак като 
най-големи, с най-голямо влияние предизвикателства пред изграждането и функционирането 
на ЕВС са липсата на единно виждане на страните членки от такава необходимост, 
сложността на взаимоотношенията НАТО - ЕС, трудното постигане на съгласие в рамките на 
Съюза относно евентуалните географски райони за действие на тези сили и не на последно 
място политиката на САЩ. 

3. В търсене на отговор на един от „парливите“ въпроси за възможните проблеми пред 
изграждането и функционирането на общи, съвместни ЕВС, изследванията ни водят до 
многопосочни отговори, а не до един възможен само. Основната част от тези отговори са, че: 
идеята за Европейски въоръжени сили все още няма адекватна научна и теоретична 
обосновка; за създаването на ЕВС фактически трябва да се премине към нов договор между 
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страните-членки на ЕС; националните армии (или поне съществени техни способности) на 
страните-членки трябва да бъдат подчинени на ЕС, а това е довод, който прави тази идея 
много трудна за реализация; въоръжени сили на Европа без благосклонността на САЩ на 
настоящия етап са много трудно възможни - най-малко заради това, че американците няма да 
имат никакъв оперативен контрол над евентуалната европейска армия, в НАТО оперативният 
контрол на САЩ е около 80 %. Основният проблем обаче около евентуалното създаване на 
обща европейска армия (ЕВС) си остава опасението, че тя може да остане просто куха 
бюрократична структура без реален боен потенциал. 

4. Предлаганите и възможни еволюционни модели за изграждане на ЕВС, макар и по 
различен начин да представят една пътна карта за този сложен и дълъг процес носят в себе си 
и представят както чисто практически стъпки, някои от тях изпълнени на настоящия етап, 
така и разбирането, че е нужно изграждане на единна стратегическа култура от страните 
членки на Съюза, която да положи като основа единен процес на планиране на отбраната, а от 
тази основа да се надградят командната система и структурата на силите на общи, съвместни 
европейски въоръжени сили. 

5. Развитието на европейската интеграция води до натрупване на нови компетенции и 
до все по-честото поставяне на въпроса за по-силно единодействие, в т.ч. и създаването на 
Европейски въоръжени сили. Една обща европейска армия ще изпрати ясен сигнал към света, 
че Европа е готова и подготвена да поема отговорност за собствената си сигурност и отбрана, 
че между страните членки на ЕС никога повече няма да има война. Такава армия ще помогне 
на ЕС да осъществява общата си политика за сигурност и отбрана, да осъзнае 
отговорностите, които има Съюза в света и да бъде инструмент както за отстояване на 
интересите му, така и за изпълнението на нивото му на амбиция за световен играч по 
въпросите на сигурността. 

6. За изпълнение на пълния спектър от операции и мисии на бъдещите Европейски 
въоръжени сили, в това число и по задълженията им в рамките на антитерористични 
коалиции, е необходимо изграждане на напълно комплектувани, всестранно осигурени, 
устойчиви, защитени, високоманеврени, боеготови сили със способности, които да им 
осигурят: провеждане на операции за прехвърляне и развръщане на териториите на страните-
членки или на друга отдалечена територия; ефективна бойна мощ, адекватна огнева 
поддръжка и надеждна ПВО при всякакви условия на обстановката; възможности за контрол 
на държавните граници, въздушното пространство и териториалните води на държавите от 
ЕС; гарантиране на сигурността и териториалната цялост на всички страни-членки на Съюза 
срещу външни заплахи, заплахи от международен тероризъм и за оказване на съдействие на 
други структури и ведомства при кризи и конфликти; провеждане на хуманитарни операции и 
операции за поддържане на мира, в това число и налагане на мир със сила. 

III. ОБЩИ ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБЩИ ИЗВОДИ 
1. Направените анализи в този труд показват, че съвременната среда за сигурност се 

характеризира с комплексен характер. ЕС като водещ международен субект следва да изгради 
по-силна, по-сигурна, по-функционална и по-ефикасна многостранна система за справяне с 
рисковете и заплахите, които средата за сигурност генерира и изправя пред Съюза. А една 
такава система за сигурност и отбрана е възможно да бъде изградена и развита с най-
правилната комбинация от граждански и военни способности.  

2. Изследванията на постановките за необходимостта от евентуално развитие на 
военните способности на ЕС, в лицето на създаване на ЕВС ни разкриват не само нуждата от 
подобряване на общите способности на Съюза (граждански и военни) за управление на кризи 
и предотвратяване и/или потушаване на конфликтите, но ни дават яснота и разбиране как 
чрез тях бихме могли да се справим успешно (в рамките на ЕС) с целия набор от 
конвенционални и нововъзникващи нековенционални, асиметрични и хибридни 
предизвикателства за сигурността ни. 
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3. Вземането на решения от ЕС за провеждането на операции и мисии в рамките на 
ОПСО е сложно, на моменти дори и бюрократично. На политическо ниво основна роля имат 
Комитета по политика и сигурност, Съвета на ЕС и Европейския парламент, но на 
изпълнително ниво централната роля се заема от Европейската комисия в лицето на 
Върховния представител по въпросите на външните работи и сигурността, той/тя и 
заместник-председател на ЕК. 

4. Процесът на вземане на решение за прилагане на ОПСО от ЕС е сложен и 
динамичен процес, изпълващ се със съдържание от дейността на редица военни и 
граждански структури. Окончателното решение за провеждане на каквато и да е операция или 
мисия в него е в прерогативите единствено на Съвета на ЕС, и чрез неговото решение се 
реализира на практика синергичния ефект при прилагането на различните източници на мощ 
от страна на Съюза – политически/дипломатически, икономически, военен, 
граждански/информационен. 

5. Анализите на основните предизвикателства и възможности пред ЕС за на развитие 
на своите способности за отговор на кризи ни разкриват, че основно предизвикателство за 
Съюза е формирането и поддържането на военни структури, които да бъдат първо постоянно 
формирани и второ постоянно действащи при нужда. Преодоляването на това 
предизвикателства и реализирането на възможностите на практика ще покрие и ще изпълни 
нивото на амбиция на ЕС за световен играч, който е готов да сподели отговорностите за 
глобалната сигурност. 

6. Анализите на възможните еволюционни модели за изграждане на ЕВС ни 
разкриват, че освен сложен и дълъг, този процес изисква и изграждане на единна 
стратегическа култура от страните членки на Съюза, единен процес на планиране на 
отбраната, а единна командна система и структура на силите на общи, съвместни европейски 
въоръжени сили. 

7. За изпълнение на пълния спектър от операции и мисии на бъдещите Европейски 
въоръжени сили необходимо изграждане на напълно комплектувани, всестранно осигурени, 
устойчиви, защитени, високоманеврени, боеготови сили със способности, които да им 
осигурят провеждане на операции и мисии за отговор на кризи от различен характер и за 
предотваратяване на конфликти, които операции и мисии да се провеждат съвместно с 
различни граждански инициативи и действия. 

РЕЗУЛТАТИ 
Научни резултати: 
1. Обогатена е теорията и са разкрити теоретичните постановки, касаещи 

необходмостта от създаване на съвместни военни формирования от ЕС, чрез които Съюза 
да е готов да даде възможно най-адекватен отговор на заплахите и предизвикателствата за 
неговата сигурност. 

2. Разкрити и дефинирани са предизвикателствата пред сътрудничеството и 
взаимодействието между различните системи за колективна сигурност, членки на които 
са страните от ЕС и пред изграждането на ЕВС. 

Научно-приложни резултати: 
1. Анализира е процесът за вземане на решения в ЕС за прилагане на ОПСО, като 

са предложени виждания, подходи и процедури за усъвършенстване на координацията и 
взаимодействието между различните структури и организации при необхпдимост от 
вземане на решение от ЕС за включването му в управлението на дадената криза, основно 
чрез военни способности. 

2. Разработен е и е предложен Модел за изграждане на Европейски въоръжени 
сили и са определени необходимите способности, които следва да притежават силите, за 
да са в състояние да бъдат ефективни и ефикасни при изпълнение на различни задачи и 
мисии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Политическият дебат на тема интеграция в сферата на сигурността и отбраната заема 
вече предни места в дневния ред на европейските политици през последните няколко години. 
Това се случва в рамките на различните формални и неформални срещи на върха, и във 
връзка с евентуалните дълбоки реформи в ЕС след отчитане на съвременните заплахи и 
рискове от външен и вътрешен за ЕС характер. В момента разговорът по въпросите на 
общоевропейската сигурност и отбрана вече е натрупал достатъчно критична маса, така че 
може постепенно да се премине от думи към действия.  

Съществуват множество важни вътрешни и външни фактори, които обуславят 
необходимостта от създаването на ефективна и ефикасна система за сигурност и отбрана в 
рамките на Европейския съюз, която да действа като единна структура. Основен проблем 
обаче е липсата на консолидирана политическа воля и желание да се използват пълноценно 
всички съществуващи военни способности и инструменти за постигане на целите на 
външната и вътрешната политика на ЕС.  

След десетилетия на мир в Европа се оформят нови реалности в рамките на Съюза и 
извън него. На изток някои страни са изправени пред военни, икономически, политически 
уязвимости и заплахи, както и пред липса на енергийна сигурност. Отвъд Средиземно море и 
в части от Африка на юг от Сахара разрастването на неуправлявани територии и конфликти 
създава вакуум, в който процъфтяват терористите и престъпниците. Регионалните 
съперничества се изострят и драстично се увеличава броят на жертвите сред цивилното 
население и на бежанците в света, като над шестдесет милиона души са разселени. 
Изменението на климата и недостигът на ресурси в съчетание с демографския растеж и 
слабата държавност също могат да доведат до конфликт и нестабилност по света. 

В същото време трансатлантическите отношения се променят. Задачата за 
подобряването на европейската сигурност лежи на първо място на европейско равнище. 
Постепенно се полагат основите на Европейски съюз за сигурност и отбрана. Само ако 
вървим неотклонно по този път, гражданите ни ще се чувстват и ще бъдат в безопасност.  

Задълбочаването на сътрудничеството и интеграцията и преминаването към обща 
отбрана и сигурност – такъв Съюз за сигурност и отбрана ще се основава на глобални 
стратегически, икономически и технологични фактори, както и на политически тласък от 
европейските граждани за обща европейска политика за сигурност и отбрана. 

Укрепването на европейската сигурност е задължително. Държавите членки ще имат 
главната роля. Те ще определят и достигнат европейско равнище на амбиция с подкрепата на 
институциите на ЕС. Подетите в момента инициативи ясно показват, че държавите членки и 
институциите на ЕС вече са поели по този път. Но с каква скорост държавите искат да 
изградят истински Европейски съюз за сигурност и отбрана? До каква степен те са склонни 
да действат предвидливо, вместо да реагират на стратегическия контекст? Доколко те считат, 
че европейската сигурност е отговорност на Европа? 

Старите възражения са известни и трябва да бъдат преодолени. Бъдещето на 
Европейския съюз като проект за мир за бъдещите поколения вече се гради също на основите 
на Съюз за сигурност и отбрана: с поглед към 2025 г. държавите членки ще определят 
желания от тях път и бързината, с която ще се превърнем в съществен фактор за сигурност от 
световен мащаб, какъвто сме в икономическата, финансовата, политическата сфера. 

IV. СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА: 
1. Обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на европейския съюз – съвременни 

измерения. 
2. Съвременни подходи към политиките, механизмите за вземане на решения и 

процесите за изграждане на съвместни военни формирования от европейския съюз – основни 
предизвикателства.  

3. Способностите на европейския съюз за колективен отговор на заплахите в сферата 
на сигурността и отбраната.  
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