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Книгата е предназначена главно за студентите от специалност „Икономика на
отбраната и сигурността“ в Университета за национално и световно стопанство, но би
била полезна и за всеки студент или специалист, изследващ проблемите, свързани със
средата за сигурност на Европейския съюз и институционалните механизми и
инструменти в областта на европейската отбрана.
Настоящата книга представя в систематизиран вид различните аспекти на
европейската архитектура за сигурност. Темата за сигурността придоби особена
актуалност в началото на ХХІ век, след като основните рискове за гражданите в
демократичните държави промениха характера и интензивността си спрямо
предходнитедесетилетия. Структурата на военнополитическото противопоставяне
между отделни страни и групи от държави в периода на Студената война беше
заместена от нови заплахи, свързани с разпадане и липса на държавност, радикален
фундаментализъм, тероризъм, разрастване на организираната престъпност и
корупцията, атаки срещу информационната сигурност и здравето на хората.
Същевременно процесът на нарастване на Европейския съюз, който се удвои след
разширяването през 2004 и 2007 г., промени геополитическата структура по отношение
на средата за сигурност не само на територията на Европа, но и в световен мащаб.
Съюзът се превърна във водещ глобален играч, но срещна и редица предизвикателства,
свързани с институционалното развитие и механизма на вземане на решения.
Прилаганият в рамките на 15-те страни членки модел се оказа нефункционален при 27
държави. Необходимо бе да се изготвят опростени механизми за ефективно управление
на Съюза, като Обща външна политика и политика за сигурност, които да позволяват
бърза и гъвкава реакция спрямо заплахите, превенцията и управлението на кризи.
Съвременните измерения на европейската архитектура за сигурност са
разгледани на фона на политическото и институционалното развитие на Европейската
общност и интеграционния процес на европейските демокрации от Втората световна
война насам – от инициирането на Европейското политическо сътрудничество и
създаването на Европейската общност за въглища и стомана, Европейската
отбранителна общност, Европейската общност за атомна енергия, през промените в
структурата чрез Договорите от Маастрихт и Ница, през краха на проекта на
Европейска конституция до регламентираните с Лисабонския договор реформи.
Проследени са основните етапи във формирането и развитието на Общата външна
политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана, като са
разгледани техните правни рамки, институционални структури и инструменти.
Акцент е поставен върху принципите и механизмите на Общата външна
политика и политиката за сигурност на ЕС при превенцията и управлението на кризи и
моделите на изграждане и развитие на стратегически партньорства както с отделни
държави, така и с международни организации, сред които НАТО, ООН и ОССЕ.
Обърнато е внимание на дейността както на институциите, ангажирани с проблемите на
външната политика, сигурността и отбраната на ЕС, така и на специализираните
европейски органи, участващи в изготвянето и реализацията на ОВППС и ОПСО. За
целта специално място е отделено на функциите на Върховния представител на ЕС по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за
външна дейност, Комитета по политика и сигурност, Военния комитет на ЕС, Военния
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състав на ЕС, Европейската агенция по отбрана, Сателитния център на Европейския
съюз, Оперативния център на ЕС, Европейския ситуационен център и др.
Разгледани са основни стратегически документи на Европейския съюз в област
та на сигурността и отбраната, като стратегия „Сигурна Европа в един по-добър свят“,
която е анализирана детайлно по отношение на нейната предистория и предпоставките,
довели до приемането ѝ, структурата ѝ, дефинирането на основните заплахи –
тероризъм, регионални конфликти и липса на държавност, разпространяване на оръжия
за масово унищожение, организирана престъпност и форми на финансирането ѝ, както
и стратегически цели, заложени в документа – предприемане на действия срещу
заплахите, изграждане на сигурност в съседните региони, развитие на по-устойчив,
основаващ се на правила, световен ред с добре функциониращи международни
институции. В книгата е представен механизмът на гражданско-военното
сътрудничество, развитието на способностите при превенцията и управлението на
кризи с военен и хуманитарен характер, основните мисии и операции на ЕС, в които
той участва самостоятелно или в рамките на мандати на партньорите от ООН, НАТО и
ОССЕ. „Всеобхватният подход“ на ЕС при управлението на кризи не само засилва
съвместяването на военната с цивилната експертиза, но и пренася акцента от военни
намеси в кризисни райони и постконфликтното им възстановяване към прилагане на
превантивни инструменти – политически, дипломатически, икономически, и засилване
принципа на диалог и изграждане на партньорства с регионални организации и местни
общности.
Важен компонент от европейската архитектура за сигурност е развитието на
отбранителната промишленост на ЕС и изграждането на общ пазар на отбранителна
продукция чрез формиране на силна и конкурентоспособна европейска отбранителнотехнологична индустриална база. Развитието на европейската отбранителна
промишленост има пряко въздействие не само по отношение на задачите, свързани с
ОПСО, но и спрямо цялостния икономически растеж в рамките на Евросъюза. В този
контекст засилването на сътрудничеството и механизмите, стимулиращи инвестиции в
иновации и авангардни технологични разработки, могат успешно да отговорят на
потребностите на отбраната на ЕС, но и да допринесат за разкриване на нови работни
места и разширяване пазарните позиции на ЕС в световен мащаб.
Специално място е отделено на вътрешната сигурност, имиграционната
политика, европейското правосъдие и специфичното взаимодействие между
общностното законодателство и законодателствата на отделните страни членки.
Разгледани са механизмите за прилагане на общностното право, превенцията и
противодействието на престъпността и гаранциите за осъществяване на наказателната
политика. Представени са структурата и функциите на специализираните институции,
подпомагащи правосъдието и вътрешните работи на ЕС – Европол, Фронтекс, Евроюст,
Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и др. ЕС разработва съгласувани
политики в областта на вътрешната сигурност чрез стратегически документи, като
Антитерористичната стратегия, Рамковото решение относно европейската заповед за
арест, Европейската програма за защита на критичната инфраструктура. Проблемите,
свързани с концепцията за енергийната и екологичната сигурност на Общността, са
анализирани на фона на устойчивото развитие и перспективите за икономическия
растеж на ЕС. В условията на ограничени енергийни ресурси в рамките на Съюза и
опасността от изчерпване в близките няколко десетилетия на някои от енергийните
суровини в световен мащаб гарантирането на сигурността на доставките и развитието
на енергийната инфраструктура на Европа е от ключово значение. Редица стратегически
документи фокусират усилията върху тези проблеми, сред които са Европейската
енергийна програма за възстановяване, Стратегията за конкурентна, устойчива и
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сигурна енергия, Планът за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност.
Енергийната стратегия на България до 2020 г. е съобразена с приоритетите на ЕС за
гарантиране сигурността на доставките на енергия, достигане на целите за
възобновяема „зелена“ енергия чрез насърчаване на иновациите, повишаване на
енергийната ефективност и развитието на конкурентен енергиен пазар и политика,
насочена към осигуряване на енергийните нужди. Постигането на устойчиво развитие и
преходът към „зелена“ енергия и „зелени“ производства дават решение и на много
проблеми, свързани с екологичната сигурност на ЕС, като климатични промени,
рационално използване на природните ресурси, превенция на трансграничното
замърсяване, контрол над вредните емисии газове и рисковете от тези процеси за
здравето на гражданите на Европейския съюз. Специално място е отделено на България
и нейния път към европейската и евроатлантическата интеграция както в исторически
аспект, така и по отношение на приноса ѝ към колективната сигурност след
присъединяването на страната към НАТО през 2004 г. и към Европейския съюз през
2007 г.
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