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Дисертационният труд е с обем от 208 страници, като включва увод,
изложение в три глави, заключение, списък с използвана литература (15
страници). Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни
параграфи, като в края на всяка глава са направени изводи. Списъкът на
използваната литература се състои от 158 заглавия на български, руски и
английски език.
Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка
в катедра „Сигурност и безопасност” при Юридическия факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър” – гр. Варна. Дисертационният труд е обсъден и насочен
за защита пред научното жури от катедра „Сигурност и безопасност” при
Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”, град Варна.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 02.10.2020 г. от 14.00 часа в
Заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър” на заседанието на Научното
жури. Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в
канцеларията на катедра „Сигурност и безопасност” към Юридическия
факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” и на интернет адрес www.vfu.bg в
раздел „Докторанти”.
3

I.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

1. Актуалност и значимост на изследването
Актуалността на изследването се състои в изучаване на ролята на
съвременната сигурност на държавите за нормалното им съществуване.
Националната сигурност винаги е била един от най-важните въпроси във
външната и вътрешната политика на всяка държава. С течение на времето
въпросът за сигурността не само не загуби своята актуалност, а напротив, набра
скорост поради мащабните заплахи, които възникват и се развиват. В
съвременния свят съществуват такива заплахи, които не могат да бъдат
преодолени от една държава и за да се гарантира сигурността държавите
започват да обединяват своите сили и ресурси. Един от най-ярките примери са
трагичните събития от 11 септември 2001 г. в САЩ, когато се случи наймащабният и циничен терористичен акт в историята на човечеството. Тези
събития са показали, че страните не са готови сами да се справят с
широкомащабни заплахи и се превърнали в нов етап по въпроса за
колективната сигурност. Проведените по целия свят различни мисии на ООН,
НАТО и др., като например операция на ООН „Пустинна буря” от 1990-1991 гг.
за освобождението на Кувейт; операция „Орел” от 2009 г. в Афганистан;
операция на НАТО „Обща защита” от 2011 г. в Либия и много други, изиграха
важна роля за защита от външни заплахи и предотвратяване на конфликти,
което показа, че обединявайки, държавите могат по-ефективно да се
противостоят не само на класическите заплахи за сигурността, но и на нови
предизвикателства, възникнали през XXI век.
Като правило, държавите започват да си взаимодействат заедно,
създавайки организации, в рамките на които е възможно да се извършват
дейностите за поддържане на безопасността на всички участници. Такава
система от колективни действия на държавите, насочени към защита от външни
и вътрешни заплахи, и явява такова явление като колективна сигурност.
Създаването й предвижда прилагането на набор от мерки от икономически,
политически и правен характер, както и военно-организационни мерки,
насочени към преодоляване на агресията. Колективната сигурност включва
система от мерки, насочени към поддържане на международния мир,
предотвратяване на война и оказване на колективна съпротива срещу агресията
и колективна помощ. Това сътрудничество се осъществява в рамките на ООН,
НАТО, ОССЕ и други международни организации в областта на сигурността
както на регионална, така и на междурегионална основа. Независимо от това,
днес, въпреки дългата история на съществуването на системи за колективна
сигурност, все още има някои проблеми, които не позволяват на организациите
в достатъчна степен да изпълняват напълно функциите си, което от своя страна
води до намаляване на ефективността в борбата със съвременните заплахи на
сигурността. Предвид това, е необходимо да се проучат проблемите на
колективната сигурност, за да се намерят начини за подобряване на
съществуващата система за колективна сигурност.
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Като цяло, въпросът за колективната сигурност е много важен и
заслужава специално внимание по няколко причини. Първо, въпреки факта, че
съвременното международно право в своите норми избягва използването на
сила или заплахата от сила, в света като цяло и в частност в Европа
продължават да възникват въоръжените конфликти, огнищата на тероризъм и
актовете на агресия. Такива случаи изискват незабавното им разрешаване, тъй
като могат да причинят вреди не само за една държава, но и за целия
европейски регион като цяло, което прави въпроса за колективната сигурност
важен за всички страни в региона.
Второ, съвременните международни отношения се характеризират с
появата на огромен брой нови заплахи за сигурността, които на етапите на
създаването на организации за колективна сигурност не са били известни или
не са имали такива мащаби, които биха могли да застрашат международния мир
и сигурност. На настоящия етап, обаче, човечеството е изправено пред подобни
заплахи и към много от тях международните организации и техните държавичленки не са били подготвени. Поради това, възникна необходимост да се
изготви нов подход към дейността на международните организации, така че
тяхната дейност да стане по-ефективна в контекста на нови заплахи на XXI век.
Трето, не всички държави разполагат с достатъчно ресурси, за да
разрешат някои проблеми със сигурността сами. Вследствие на това, те търсят
начини за решаване на подобни проблеми чрез обединяване на ресурси и
усилия с други държави, създавайки мощна система за колективна сигурност,
която може да противостои на заплахите, които те самостоятелно не могат да
преодолеят.
В съвременните условия нараства опасността от междудържавни
въоръжени конфликти и тяхното неконтролирано развитие, често се среща
практиката на едностранни, нелегитимни от гледна точка на международното
право действия, които сериозно подкопават стабилността, въпреки факта, че
съществуващите механизми за подкрепа на сигурността явно не се справят с
подобни предизвикателства, дори на ниво на правна оценка и регулация. В
допълнение, колективната сигурност действа като възпиращ и предпазващ
фактор от съвременни предизвикателства и заплахи. Подобни обстоятелства се
подсилват допълнително необходимостта да се проучи въпроса за колективната
сигурност в Европа и връзката й с универсалната колективна сигурност под
егидата на ООН.
2. Обект и предмет на изследването
Обект на изследването са съвременните въпроси на колективната
сигурност в европейския регион.
Предмет на изследването са международноправните норми, нормите на
международните организации, осигуряващи дейността на субектите на
международното право по въпросите на колективната сигурност, както и
нормите на националното законодателство на държавите, регулиращи
особеностите на тяхната система за национална сигурност и връзката й със
системата за колективна сигурност.
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3. Проблеми на изследването
Основният проблем на изследването е да се поддържа мир в съвременните
условия и в същото време да се идентифицират заплахите, както външни, така и
вътрешни, които могат да заплашват националната сигурност на държавите и,
освен това, да създават опасност не за една държава, а за няколко държави или
дори за целия регион. Именно с цел предотвратяване на възможно подкопаване
на сигурността се формира системата за колективна сигурност. Подобната
политика служи не само като начин за защита, но и действа като ефективен
превантивен метод, който не позволява реализирането на различни заплахи на
практиката.
4. Изследователска теза
Колективната сигурност е ключов фактор в контекста на поддържането на
международната сигурност и националната сигурност на държавите-членки, а
също така е възпиращо средство срещу евентуални глобални конфликти, които
могат да възникнат въз основа на външни и вътрешни заплахи.
В съответствие с тази хипотеза са формулирани няколко изследователски
проблема, водещи до следните конкретни въпроси:
- Каква е същността на проблематиката във въпроса за колективната
сигурност?
- Каква е ретроспективата на формирането на съвременната система за
европейска колективна сигурност?
- По какъв начин изграждането на система на международното право е
свързано с формирането на системата за колективна сигурност?
- Как трябва да се разбира понятието „колективна сигурност”, като се
отчита ситуацията в Европа през XXI век?
- Какви признаци са присъщи на съвременната колективна сигурност?
- Как можем да разберем механизмите и формите на колективната
сигурност?
- Каква е ролята на международните организации на колективната
сигурност за поддържане на мира и сигурността?
- Каква е връзката между системата за национална сигурност на държавите
и системата за колективна сигурност?
- Как можем да класифицираме съвременните заплахи за колективната
сигурност, които включват както заплахите, възникнали отдавна, така и тези,
появили се наскоро?
- Какви действия трябва да се предприемат за подобряване на системата за
колективна сигурност, като се вземат предвид заплахите на XXI век?
- Как промените в геополитическата карта на света са повлияли на
системите за колективна сигурност?
- Каква е връзката между категориите на понятието „доверие” и
„колективна сигурност”?
- Как политическите интереси на държавата могат да повлияят на
колективната сигурност на държавите?
- Каква е връзката между регионалните системи за колективна сигурност?
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- Каква е ролята на вътрешните заплахи във въпросите за колективната
сигурност?
5. Цели и задачи на изследването
Целта на изследването е обща характеристика на колективната сигурност,
проучване на системата за колективна сигурност в Европа в рамките на ООН,
НАТО, ЕС и ОССЕ, както и ролята на националната сигурност на държавите в
системата за колективна европейска сигурност. Въз основа на целите на
изследването, задачите на работата са:
- да се проучи еволюцията на идеите и етапите на развитие на
концепцията за колективна сигурност в Европа в условия на геополитическите
предизвикателства;
- да се проучи баланс на националните интереси и особености на
колективната сигурност в условията на защита срещу вътрешни и външни
заплахи в системата за сигурност;
- да се характеризират съвременните механизми и форми на прилагане на
колективната сигурност в системата на международните отношения;
- да се идентифицира осигуряване на системата за колективна европейска
сигурност в рамките на ООН;
- да се анализира Северноатлантическата система за колективна
сигурност в европейския регион в контекста на политическо разграничаване и
общи демократични ценности;
- да се идентифицира генезиса на колективната сигурност на системите на
ЕС и ОССЕ като функционално различни организации;
- да се характеризират приоритетните области на системата за колективни
действия на европейските държави въз основа на техните национални доктрини
за сигурност;
- да се проучат проблемите на системата за колективна европейска
сигурност на прага на XXI век чрез формулата на „доверие”;
- да се проучи устойчивостта на националната сигурност в контекста на
спазване на колективната сигурност като условие за поддържане на сигурността
в Европа.
6. Методи на изследването. Методологичната основа на дисертацията
състави системата от общонаучни, философски и специални методи,
използването на които осигурява достоверността на получените резултати,
постигането на формулираните цели и задачи на изследването. Използването на
методи за научно познание обуславя изучаване на историческите етапи на
формирането на идеите за колективната сигурност и развитието на тази
концепция до нейния съвременен вид. Използването на методи за анализ и
синтез ни позволи да анализираме редица понятия, използвани в работата, поспециално „колективна сигурност”, „заплаха за сигурността”, „механизъм”,
„форма на прилагане на колективната сигурност”, „стратегия за национална
сигурност”, в съответствие с доктринални подходи и положенията на
нормативно-правните актове. Историко-логическият метод е използван за
проучване на процеса на формиране и развитие на концепцията за колективна
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сигурност на различни етапи от историята, както и за извеждане от автора на
класификацията от етапите на формиране на колективната сигурност.
Използването на метода за тълкуване на нормите ни позволи да се анализира
нормативно-правната същност на актовете на международното право, правото
на ЕС и националното законодателство на избрани държави с цел анализ на
особеностите на колективната и националната сигурност, както и техните
взаимовръзки. Системният метод даде възможност да се изяснят особеностите
на формите и механизмите на колективната сигурност, както и нейните
характерни черти и принципи. Методът за прогнозиране и моделиране даде
възможност за разкриване на варианти възможни действия за подобряване и
ефективна дейност на системите за колективна сигурност.
7. Практическо значение на получените резултати.
Разпоредбите и заключенията, формулирани в дисертацията, в тяхната
цялост дават определена интегрална картина за формирането и развитието на
европейската система за сигурност, както и за текущия етап на нейното
развитие и противостояние срещу заплахите на ХХI век и могат да бъдат
използвани в бъдеще в следните области: а) в законотворческата дейност на
държавите-членки на системи за колективна сигурност, включително при
разработване на основните насоки на концепциите за сигурност; б) в
практическата дейност на профилни комитети, Министерствата на външните
работи, Министерството на отбраната и други министерства и ведомства, в
процеса на практическо прилагане на политиките за сигурност; в) в дейностите
на системите за колективна сигурност, като ОССЕ, ЕС, НАТО и други
европейски интеграционни структури; г) в научноизследователската работа, за
по-нататъшен анализ на теоретични и прагматични проблеми на формирането
на глобална и европейска регионална система за сигурност и нейната
трансформация под влияние на заплахите на XXI век; д) в образователния
процес ценността на резултатите от изследването се състои във възможността
да се използват материали за учебни помагала и лекционни курсове по правни
дисциплини. Резултатите от изследването могат да се прилагат и в
образователния процес за съставяне на научни планове.
II.
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА РАБОТАТА
Дисертацията се състои от увод, три глави (9 параграфа), заключения към
главите, общи изводи и списък на използвани източници и литература. Общият
обем на дисертацията е 209 страници, от които 195 – основен текст, 15
страници – използвани източници (158 заглавия).
Структура на дисертационната работа:
УВОД
Глава 1. Колективната сигурност в системата на международните отношения:
възникване на идея, формиране и особености на функционирането на
настоящия етап
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1.1 Етапи на развитие на концепцията за колективна сигурност в Европа в
условията на геополитическите предизвикателства
1.2 Баланс на националните интереси и особеностите на колективната
сигурност в условията на защита срещу вътрешни и външни заплахи в
системата за сигурност
1.3 Съвременни механизми и форми на прилагане на колективната сигурност в
системата на международните отношения
Заключения от Глава 1
Глава 2. Роля на международните организации в поддържането на колективната
сигурност в европейския регион
2.1 Осигуряване на системата за колективна европейска сигурност в рамките на
ООН
2.2 Северноатлантическа система за колективна сигурност в европейския
регион в условията на политическо разграничаване и общност с демократични
ценности
2.3 Генезис на колективната сигурност на системите на ЕС и ОССЕ като
функционално различни организации
Заключения от Глава 2
Глава 3. Актуални въпроси на системата за колективна сигурност в Европа на
прага на XXI век
3.1 Система за колективни действия на европейските държави въз основа на
техните национални доктрини на сигурността: приоритетност на направления
3.2 Проблеми на системата за колективна европейска сигурност на прага на
XXI век чрез формулата на „доверие”
3.3 Нерушимост на националната сигурност в контекста на спазване на
колективната сигурност като условие за поддържане на сигурността в Европа
Заключения от Глава 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Списък на използвани източници и литературата
III.

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА

В увода е обоснована актуалността на проблема на изследването,
определени са неговите цели и задачи, разкрива се степента на научна
разработка на изследвания проблем, определени са обектът и предметът на
изследването, характеризирана е степента на научна новост на получените
резултати, практическото им значение, представени са данните за апробация на
резултатите от изследването, структура и обем на работата.
В Първа глава „Колективната сигурност в системата на
международните отношения: възникване на идея, формиране и особености
на функционирането на настоящия етап” се анализира историческият
произход на идеята за колективна сигурност и нейното формиране през цялата
история. Също така, в Главата са разгледани особеностите на взаимовръзката
на развитие на международното право и установяване на колективната
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сигурност в контекста на тяхната взаимовръзка. Разглеждат се особеностите на
колективната сигурност в условията на защита срещу вътрешни и външни
заплахи, както и механизмите и формите на нейното прилагане.
В параграф 1.1, „Етапи на развитие на концепцията за колективна
сигурност в Европа в условията на геополитическите предизвикателства”,
авторът установява, че идеите относно необходимостта от създаване на система
за колективна сигурност се коренят в античността. Етапите на формиране и
развитие на научната мисъл за колективната сигурност се формират под
влияние на промените, настъпили в историческите събития, поради това
етапите на формиране на разбирането за колективната сигурност са подобни на
историческите етапи. Като се има предвид този факт, авторът предлага да ги
раздели на следните периоди: Античност, Средновековие, Възраждане, Ново
време и съвременност.
Като цяло, идеите за колективната сигурност са отразени в творбите на
древни философи и мислители като Платон, Аристотел (Древна Гърция),
Цицерон, Епикур (Древен Рим) и други. Подобните данни дават право на
автора да твърди, че още в антични времена философите говорили за
необходимостта от сигурност както за държавата, така и за всеки човек и
смятали, че без сигурността не може да има нормално функциониране на
държавата. Разбира се, възгледите на античните философи са далеч от
съвременното разбиране за колективната сигурност, но те са станали основа за
по-нататъшно развитие на тази концепция от други мислители до нейното
днешно разбиране.
През Средновековието изследването на колективната сигурност е
проведено от Д. Алигиери, Ф. Аквински (Италия), П. Дюбоа (Франция) и др.
Много от идеите, изразени от средновековните учени, се оказали непригодни за
съществуване и невъзможни за изпълнение. Другите, обаче, се отразяват в
съвременния свят, а някои са използвани за научни изследвания в по-късни
епохи и в променен вид са оцелели до нашето време.
Епохата на Възраждането също така бе белязана от значителни
изследвания по въпроса за колективната сигурност, по-специално в творбите на
Е. Ротердамски (Холандия), И. от Подебради (Чехия), Н. Макиавели (Италия),
Ф. Бейкън (Великобритания) и други. Следва да се подчертае, че ренесансовите
философи отделят специално внимание на въпросите на вечния мир, тъй като
вече по това време те разбират необходимостта от мирни отношения. Въпросът
за колективната сигурност започна да получава все повече внимание, тъй като
проблемите, заплашващи държавата, започват да се увеличават.
Във философията на Новото време проблемът със сигурността се отразява
в творбите на Т. Хобс, Дж. Лок (Великобритания), Ж.-Ж. Русо (Франция), И.
Кант (Германия) и др. Като цяло, учените от Новото време са събрали и
усъвършенствали съществуващите идеи за колективната сигурност и са ги
адаптирали към заплахите на своето време, което за пореден път подчерта
тяхната актуалност.
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Като цяло, идеите за колективна сигурност са се изразявали от различни
мислители на различни етапи от човешкото развитие, но понятието „колективна
сигурност” в съвременния му смисъл се появява сравнително наскоро и, според
автора на труда, колективната сигурност е сложна система на взаимодействие
на държавите на договорна основа с цел поддържане на мира и сигурността на
всяка от тях чрез използването на колективни методи за отбрана. За първи път
самият термин е въведен през 1922 г. в рамките на работата на Лигата на
нациите и означава сътрудничеството на държавите за поддържане на
международния мир и потушаване на актовете на агресия. С течение на
времето, обаче, терминът се развива и придобива нови значения, докато стигна
до съвременното си разбиране. Основната идея, която се крие в колективната
сигурност, е постоянно поддържане на баланса на силите, което означава, че
всички държави, които са членове на тази конкретна система за колективна
сигурност, се ангажират да възпрепятстват въоръжено нападение срещу всеки
член на тяхната общност. Тоест, никоя държава не може да си противопостави
на други членове и това трябва да служи като постоянно възпиране на
агресията.
Авторът подчертава, че осигуряването на колективната безопасност
поставя сериозни изисквания към участващите страни. Първо, всички държави
трябва безусловно да приемат съществуващото status quo и да се откажат от
използването на сила за каквато и да е друга цел, освен за защита на своята
територия. Второ, всички държави трябва да се споразумеят за ясна дефиниция
на понятието „агресия”, така че при възникване на съответната ситуация, да
няма несъгласие между тях. Трето, всички държави, особено големите, трябва
да са готови да предоставят своите въоръжени сили и / или финансови ресурси,
за да предотвратят актове на агресия, дори ако те не засягат собствените им
интереси или дори им противоречат. Четвърто, всички държави трябва активно
да се противодействат на всяко нарушение на въведените санкции, което би
било от полза за страна, призната за агресор.
Системата за колективна сигурност е неразривно свързана с
геополитиката на държавите и регионите. Взаимовръзката между
геополитическата ситуация и колективната сигурност, преди всичко, може да
доведе до промени във въпроса за нейната сигурност, по-специално чрез
появата на нови заплахи. През ХХI век в Европа, поради влиянието на
глобализацията и изчезването на общи идеологически различия, старата
геополитическа сцена изчезна, както и условията за преобладаване на
традиционните военни операции, които са отворили арената за нелинейни,
хибридни и асиметрични заплахи. Съвременното разбиране на сигурността, с
което се сблъскват въоръжените сили, изисква развитието на допълнителни
способности за адекватно реагиране на асиметрични и хибридни заплахи.
В параграф 1.2 „Баланс на националните интереси и особеностите на
колективната сигурност в условията на защита срещу вътрешни и външни
заплахи в системата за сигурност” авторът стига до извода, че на настоящия
етап учените не само са разработили терминологичната база, но и обосноват
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разбирането за необходимостта от колективна сигурност като форма на
изграждане на международни отношения. Трябва да се отбележи, че
колективната сигурност има определени особености, а също така и собствените
си принципи. Колективната сигурност е насочена към защита срещу възможни
заплахи, които на външно или вътрешно ниво могат да подкопават сигурността
както на всяка отделна държава, така и на няколко държави, региона като цяло.
Въз основа на това трябва да се отбележи, че заплахата е съвкупност от фактори
и условия, които потенциално биха могли да представляват опасност за
държава. Заслужава да се подчертае, че заплахите за сигурността не са
съществували в статично положение през цялата история, а са се развивали
заедно с развитието на държавите. Ако в древните векове войните са били
основната заплаха за държавите, то, съответно, всяка защита и поддържане на
сигурността е изградена около избягването на войните. С течение на времето,
обаче, започнат да се развиват международните отношения и заедно с тях
заплахите за държавите започнат да се променят. Поради това, разбирането на
заплахите за сигурността започна да се променя. Сред актуалните досега
глобални външни заплахи, заслужава да се отбележи редица от следните:
екологични опасности; активност на терористичните и екстремистките
групировки; киберпрестъпност; транснационални престъпления (търговия с
оръжие, органи, хора, наркотици); дейност на чуждестранните разузнавателни
организации; разпространение на оръжие за масово унищожение; разработване
на нови видове оръжия (бактериологични, информационни, химически,
биологични и др.); информационно влияние и пропаганда; засилване на
международната конкуренция за притежанието на най-новите технологии и
системи за сигурност; засилване на енергийните проблеми и т.н. Освен това,
всяка държава идентифицира своите собствени външни заплахи, които са от
значение за нея и нейната политика на сигурност.
Авторът предлага да се разглежда вътрешните заплахи като такива
заплахи, които могат да нарушат сигурността на държавата, произтичаща от
границите на самата държава. Отговорността за вътрешната сигурност и
липсата на вътрешни заплахи може да варира от полиция до военизирани сили.
Вътрешните заплахи включват както граждански вълнения на ниско ниво, така
и широко въоръжено въстание. Сред тези заплахи също се открояват: престъпна
ситуация в държавата; увеличаване на неравномерността на икономическото
развитие; недостатъчно развитие на недържавния компонент на системата за
национална сигурност; митинги или нарастващо недоволство на населението;
нарушаване на единното правно пространство и др. Заплахите за вътрешната
сигурност могат да бъдат насочени към гражданите на държавата, към органите
и инфраструктурата на самата държава и могат да варират от дребни
престъпления, сериозни организирани престъпления, политически или
индустриални вълнения или дори вътрешен тероризъм. Следва да се отбележи,
че чуждите държави могат да действат и като заплаха за вътрешната сигурност,
като извършват или спонсорират тероризъм или бунт, без всъщност да обявяват
война.
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Авторският подход към разглеждане и анализ на колективната сигурност
даде възможност да се идентифицират редица присъщи й характеристики,
използването на които дава възможност да се идентифицират нейните
особености на настоящия етап на международните отношения, да се разберат
насоките на трансформацията й, свързани с условия на съвременността, както и
да се анализира степента на ефективност на дейността на съвременните
организации за колективна сигурност в тази област.
В параграф 1.3 „Съвременни механизми и форми на прилагане на
колективната сигурност в системата на международните отношения”
вниманието се фокусира върху факта, че колективната сигурност има
собствените форми и механизми. Формата на прилагане на колективната
сигурност е един от начините за формализиране на сътрудничеството между
държавите с цел поддържане на колективната сигурност. Сред формите на
прилагане на колективната сигурност авторът е определил следните: създаване
на военни алианси и международни организации; многостранно
сътрудничество на държавите; двустранно сътрудничество.
Авторът на научната работа стигна до извода, че механизмите на
колективната сигурност трябва да бъдат разделени на силови и
дипломатически. Първите се реализират с помощта на военния потенциал на
алианса или друг съюз, чиято дейност е насочена към поддържане на
колективната сигурност. Вторите намират практическо приложение чрез
провеждане на дипломатически срещи и преговори. В допълнение,
дипломатическите методи могат да включват също така и правни средства за
осигуряване на колективната сигурност, които се състоят в приемането на
международни договори или актове на международни организации, предмет на
които са въпроси, свързани с поддържането и осигуряването на колективната
сигурност.
Основните елементи на колективната сигурност е наличието на група
държави, обединени от обща цел – защита на тяхната сигурност и създаване на
система от военно-политически мерки, насочени срещу потенциален противник
или агресор. В свой ред, съществуват различни видове колективна сигурност,
които се различават по типа на междудържавната коалиция, положени в
основата на нея, и целите, определени за участниците в системата.
Разглеждането на видовете играе важна роля в изследването на колективната
сигурност, тъй като без разбиране на вида е невъзможно да се разгледат
нейните форми. Обикновено това е коалиция от държави с подобна
обществено-политическа структура. Моделът за колективна сигурност се
основава на военно-стратегически проблеми, следователно той не предвижда
тяхното решение в други области на международната сигурност (социалноикономическа, социално-политическа, хуманитарна и др.).
Като цяло може да се твърди, че необходимостта от колективна сигурност
се разбираше на различни етапи от човешкото развитие, но тласъкът за
създаването на съвременна система за колективна сигурност бяха мащабните
световни конфликти, които накрая показаха на страните колко страшни могат
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да бъдат последствията от войната и стана ясно, че само чрез обединяване на
ресурси и усилия държавите ще могат да запазят мира.
Въпреки факта, че първоначално именно войната беше основната заплаха
за държавите, което наложи създаването на система за колективна сигурност, с
времето, обаче, се появиха нови заплахи, които започнаха да представляват
опасност за държавите, което доведе до необходимостта от трансформиране на
разбирането на самата колективна сигурност и методи на нейното осигуряване.
Като цяло можем да твърдим, че въпреки доста дългия исторически процес на
формиране и голям интерес сред учените, колективната сигурност все още
изисква определени промени, за да се противодейства ефективно на заплахите
на нашето време и да се превърне в гъвкав инструмент за поддържане на мира и
сигурността в бъдеще.
Във Втора глава „Роля на международните организации в
поддържането на колективната сигурност в европейския регион” авторът
разглежда международните организации на универсалното (ООН) и
регионалното (НАТО, ОССЕ, ЕС) ниво, тяхното значение в контекста на
колективната сигурност и анализира конкретните мерки, предприети от тях.
В параграф 2.1 „Осигуряване на системата за колективна европейска
сигурност в рамките на ООН” авторът на научно проучване отбелязва, че
съвременните заплахи, които са се развили на прага на XXI век, са се
превърнали в сериозни предизвикателства за съвременната колективна
сигурност, което даде тласък организациите за колективна сигурност да
намерят начини за противодействие. На настоящия етап универсалната
колективна сигурност е гарантирана от ООН, чиято дейност по този въпрос се
основава на нормативно-правни актове на тази организация, по-специално
нейните основи са залегнали в Устава на ООН, тъй като вече в целите на
дейността на организацията е посочено осигуряване на колективната сигурност
от организацията. Именно Уставът на ООН е от първостепенно значение по
отношение на действията на ООН за поддържане на колективната сигурност и
залага фундаменталните й основи.
Авторът стига до извода, че освен военните конфликти на настоящия
етап, съществува огромен брой нови заплахи, възникнали във връзка с
развитието на човечеството. С оглед на това, ООН играе важна роля за
решаването на тези проблеми, тъй като участва активно в противодействието на
основните заплахи чрез приемането на нормативно-правни актове и създаване
на специални органи. Освен това, авторът установява, че ролята на ООН се
проявява в натрупването на сили и участието на държавите в този проблем, за
да се предприемат ефективни мерки за борба с тероризма. ООН също прие
серия от санкции срещу държави, за които се подозира, че си сътрудничат с
терористи. Освен това ООН участва и в справянето с предизвикателствата в
областта на околната среда. Това са такива глобални проблеми на нашето време
като опасността от разпространението на оръжия за масово унищожение,
международен
(включително
екологичен)
тероризъм,
антропогенно
замърсяване на обекти на околната среда, глобални промени в климата,
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недостиг на световни природни ресурси, включително енергийни ресурси
поради тяхното изчерпване и остра продоволствена криза, природни бедствия
или извънредни ситуации и много други. ООН приема международни
нормативно-правни актове, а също така организира под своята егида
конференции, насочени към решаване на екологични предизвикателства.
Активната конфронтация се води от ООН с транснационална престъпност,
която включва такива наказуеми деяния, които попадат под наказание на
територията на две или повече държави. Подобни действия на ООН се
проявяват в институционални и нормативни актове, насочени към
противодействие на транснационалните престъпления.
Като цяло, ролята на ООН във въпроса за поддържане на колективната
сигурност е важна и произтича от основната цел на дейността на ООН –
поддържане на мира и сигурността. Авторът стигна до извода, че правните
методи за противодействие на колективните заплахи за сигурността в рамките
на ООН са на много високо ниво. Въпреки това, силовите действия, тоест
фактическото прилагане на сила или режима на санкции, изискват известно
подобрение, тъй като не във всички ситуации могат да бъдат приложени
ефективно.
В параграф 2.2 „Северноатлантическа система за колективна
сигурност в европейския регион в условията на политическо
разграничаване и общност с демократични ценности” е проведено
проучване непосредствено на НАТО и е направен извод, че това е една от найефективните организации за колективна сигурност. Основната цел на дейността
на НАТО е укрепване на стабилността и увеличаване на просперитета в
северноатлантическия регион, както и обединяване на усилия на странитечленки за създаване на колективна отбрана и запазване на мира и сигурността.
Сред съвременните заплахи НАТО активно се бори срещу киберпрестъпността,
тероризма, информационното въздействие, ядреното и други оръжия и др.
Авторът подчертава, че действията на НАТО по отношение на
поддържането на колективната сигурност са разделени на правни и оперативни.
Правните методи се състоят в приемането на нормативно-правни актове,
насочени към защита от заплахи. Оперативните методи включват практически
действия за справяне с предизвикателствата на колективната сигурност (помощ
на „Орлите”, 2001 г., „Активни усилия” 2001-2016 г., „Международни сили за
подпомагане на сигурността” 2001-2014 г. и др.).
Трябва да се подчертае, че в резултат на анализа авторът създаде авторски
подход към разбирането на приоритетите за развитие на НАТО, който се състои
от пет направления: разширяване на обхвата на сътрудничество; подобряване
на защита на НАТО срещу киберзаплахи и използване на киберпространството
за предотвратяване на възможни заплахи за колективната сигурност; промяна в
стратегията за сигурност поради формирането на нови предизвикателства, а
също така външни и вътрешни заплахи; разширяване на центровете за водещи
постижения на НАТО не само в държавите-членки, но и извън тях, за да се
избегнат заплахи за сигурността, идващи от други региони; поддържане на мир
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и сигурност с цел не участие във въоръжени конфликти, а тяхното
предотвратяване. Именно действията на НАТО, насочени към подобряване на
тези области, ще се превърнат в ефективно реагиране на съвременните заплахи
за колективната сигурност.
Разглеждайки
НАТО
като
военно-политическа
международна
междуправителствена регионална организация, авторът стигна до извода, че
НАТО претендира да се трансформира от регионална структура с отбранителен
характер в организация за изграждане и поддържане на глобална сигурност.
Освен това, според автора на работата, дейността на НАТО по въпроса за
поддържане на колективната сигурност може да се счита за най-ефективна.
В параграф 2.3 „Генезис на колективната сигурност на системите на
ЕС и ОССЕ като функционално различни организации” се отбелязва, че ЕС
и ОССЕ са важни организации по въпроса за поддържане на колективната
сигурност. Въпреки факта, че първоначално въпросите на сигурността не са
били в компетенцията на ЕС, с развитието на Съюза и разширяването на
неговите правомощия, въпросите на сигурността също частично започват да
попадат в компетенцията на ЕС. Важен документ за развитието на европейската
система за колективна сигурност в началото на XXI век беше Европейската
стратегия за сигурност от 2003 г. Тя съдържа йерархия на петте най-опасни
заплахи: тероризъм, оръжия за масово унищожение, престъпни държави,
организирана престъпност и регионални конфликти. Стратегията определя
мястото и ролята на ЕС в системата на международните отношения и
подчертава готовността на ЕС да участва в осигуряване на глобалната
сигурност наравно с други водещи международни организации.
Ключовият момент в развитието на въпроса за колективната сигурност
беше 2016 г., когато ЕС разработи Глобалната стратегия за външна и
отбранителна политика на Европейския съюз, която подчертава
необходимостта от засилване на колективната сигурност на ЕС. Както е
отбелязано в Стратегията, „глобална” предполага не само географски обхват:
тази стратегия активира широк спектър от политически мерки и инструменти.
Въз основа на разпоредбите на Глобалната стратегия може да се твърди, че
системата за колективна сигурност на ЕС също така бе засегната от влиянието
на заплахите, които се развиха наскоро, което се превърна в тласък за по-тясно
сътрудничество между държавите-членки по въпроса за колективната
сигурност.
Авторът на научната работа стигна до извода, че поради факта, че ЕС
няма силов потенциал да използва оперативни методи за борба със
съвременните заплахи, ЕС трябва да използва други методи. Сред тях авторът
отбелязва правни средства за противодействие на основните заплахи чрез
издаване на правни актове и стратегии. ЕС също се фокусира върху
съвременната нужда от по-тясно сътрудничество с НАТО.
Ролята на ОССЕ в сферата на колективната сигурност е уникална, тъй
като регионът, представен от тази организация, е най-широкият сред всички
организации за сигурност. ОССЕ може да претендира за водеща роля в
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решаването на проблеми на всеки от четирите етапа на „конфликтния цикъл”,
които са ранно предупреждение на конфликта, разрешаване на кризи и
следконфликтно възстановяване. ОССЕ не е създала единен регламент на
своята работа, а се опира на практиката и конкретните прецеденти, а
решенията, приети от ОССЕ, имат повече политически характер, отколкото
юридически. Имайки това предвид, днес, според автора на работата, като се
вземе предвид мащабът на дейността на ОССЕ и ролята й във въпросите на
колективната сигурност, е необходимо да се създаде единен унифициран
правен акт, който би регламентирал работата на ОССЕ. Приемането на единен
акт ще позволи да реши редица съществуващи проблеми в дейността на ОССЕ,
свързани по-специално с практическата дейност на организацията.
Според автора на работата, използването на комплексен подход към
въпроса за подобряване на ефективността на функционирането на регионалните
системи за колективна сигурност не само потвърди взаимосвързания и
взаимодопълващия им характер, но и показа, че те не могат и не трябва да си
противоречат взаимно или да служат като алтернативен начин за укрепване на
сигурността. Само в своята съвкупност те наистина могат да осигурят
благоприятна среда за международна сигурност.
Заслужава да се отбележи, че всъщност мисиите на ОССЕ, за разлика от
НАТО и ООН, въпреки че разполагат със собствените си сили в ОССЕ, найчесто извършват мониторингови мисии и анализират ситуацията в определен
регион. Мониторингът й е важен инструмент за анализ на заплахите и се
използва от НАТО и ООН за разбиране на съвременните заплахи, ситуациите в
кризисните региони и наличието на проблеми по въпроса за колективната
сигурност в определен регион. Въз основа на гореизложеното може да се
твърди, че съвременните проблеми изискват съвременни решения, което
оправдава необходимостта от трансформация на ОССЕ поради нови заплахи за
съответствие на проблеми и противостоянието им.
Като цяло може да се твърди, че системата за колективна сигурност на
европейско ниво, създадена в рамките на различни организации на универсално
и регионално равнище, е снабдена със съществена нормативна и силова база.
Всяка организация, въпреки техния брой, заема собствена ниша и извършва
собствените си действия в рамките на своите правомощия.
Въпреки това, не всички действия на организации днес са ефективни,
което според автора, се дължи на факта, че те са създадени през миналия век и
не отговарят напълно на изискванията на съвременната сигурност. С оглед на
това, е необходимо да се предприеме качествен комплекс от действия, насочени
към модернизиране на системата за колективна сигурност, така че тя да
отговаря на съвременните изисквания.
Освен това е необходимо да се подобри взаимодействието и
сътрудничеството на организациите за колективна сигурност в Европа, за да се
избегне дублиране на техните правомощия и всяка организация да се справи
ефективно със собствените си проблеми и сигурност, а също така, ако е
необходимо, да предаде наличната информация, за да предотврати заплахи
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преди да придобият мащаба си. Ако обаче не беше възможно да ги предотврати
с общи сили, сътрудничеството на организациите ще бъде добър начин за
обединяване на ресурси и общи усилия в борбата за сигурност.
В Трета глава „Актуални въпроси на системата за колективна
сигурност в Европа на прага на XXI век” авторът разглежда особеностите на
взаимовръзката между националната сигурност на държавите и системата за
колективна сигурност и също така обосновава значението на концепцията за
„доверие” в системата за колективна сигурност.
В параграф 3.1 „Система за колективни действия на европейските
държави въз основа на техните национални доктрини на сигурността:
приоритетност на направления” се отбелязва, че тъй като националната
сигурност е важен компонент за функционирането на всяка държава, те
обръщат голямо внимание на стратегията за национална сигурност. Авторът
предлага да се разглежда стратегията за национална сигурност като комбинация
от две системи, благодарение на взаимодействието на които се формира такава
стратегия, която най-добре отговаря на националните интереси на държавата.
Разгледаните примери за държавите (САЩ, Франция, Великобритания,
България) показват, че всяка държава дава приоритет на своите национални
интереси, което се превърна в един от тласъците за формиране на система за
колективна сигурност. Въпреки наличието на общи принципи в колективната
сигурност и националната стратегия за сигурност на държавите, те могат да се
различават една от друга. Но въпреки това, тези две концепции може да имат
сходни елементи въз основа на геополитическото положение, общите интереси
и проблеми на региона, политиките на държавите, предоставящи колективна
отбрана и т.н. По този начин може да се твърди, че взаимовръзката между
националната и колективната сигурност е абсолютна и въпреки възможността
на вариации на тези или онези заплахи във всяка концепция, стратегията за
колективна сигурност в определени черти ще бъде подобна на стратегиите за
сигурност на отделните държави, включени в системата за колективна
сигурност. За всяка държава нейната национална сигурност винаги ще остане
водещ съставен елемент, което дава на автора правото да констатира, че
държавите не са готови да се откажат от националната си сигурност и да
хвърлят всичките си усилия за осигуряване само на колективната сигурност.
Като цяло, те и не трябва да правят това, тъй като националната сигурност – е
основата на държавния суверенитет. Не може да се говори обаче, за
възможността държавите да отказват от колективната сигурност, тъй като тя е
ефективен начин за защита за онези страни, които не могат в достатъчна степен
да осигурят собствената си сигурност. Освен това, в съвременния свят има
такива заплахи, на които е доста трудно да се противостои самостоятелно, а
участието в системата за колективна сигурност им дава възможност да ги
преодоляват с общи усилия.
Авторът подчертава, че националната сигурност в контекста на спазване
на колективната сигурност е нерушима. Въз основа на това, авторът разработи
свой собствен подход към разглеждането на положителните и отрицателните
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страни на колективната сигурност. Така, сред положителните аспекти авторът
отбелязва: обединяване на усилията и обща защита срещу заплахи; ефективна
отбранителна система дори в държави, нямащи достатъчно ресурси за такава и
т.н. Отрицателните аспекти се свеждат до факта, че колективната сигурност не
винаги в достатъчна степен отчита интересите на всички страни-членки, което
може да застраши националната им сигурност. По този начин, въпреки
наличието на положителни и отрицателни аспекти, към днешна дата няма поефективна система за сигурност от колективната сигурност.
Авторът стигна до извода, че колективната сигурност е по-широка
съставяща от националната сигурност и включва стратегии за национална
сигурност на държавите, които несъмнено влияят върху формирането на
колективната сигурност. Но в същото време, националната сигурност не се
променя под влиянието на колективната, тоест се формира, като се вземат
предвид интересите на държавата, възможни заплахи за нейната цялостност и
независимост.
В параграф 3.2 „Проблеми на системата за колективна европейска
сигурност на прага на XXI век чрез формулата на „доверие” авторът
предлага една от причините за формирането на системата за колективна
сигурност да се посочи „доверие“, тъй като именно то е поставено в основата за
ефективното функциониране на системата за колективна сигурност. Ролята на
доверието в международните отношения е ключова, тъй като именно на тяхната
основа държавите влизат в определени отношения при решаване на
международни проблеми или осъществяване на всяко международно
сътрудничество.
Като се има предвид фактът, че днес съществуват различни системи за
колективна сигурност, това не елиминира достатъчно голям брой съвременни
заплахи, като агресия от страна на други участници в международните
отношения, увеличаване на въоръжение, терористични актове, информационна
война и пропаганда, изследвания и разработка на нови видове оръжия и др.
След като анализира всички заплахи за колективната сигурност, с които
човечеството се е изправило на прага на ХХI век и се бори активно, авторът
представя собствената си класификация на заплахите за колективната
сигурност. Тази класификация е разделена на три категории заплахи:
„нововъзникнали заплахи” (кибератаки, информационно въздействие и т.н.);
„отново актуални” (тероризъм, екологични заплахи, нови видове въоръжение и
т.н.); „класически” (въоръжени конфликти от международен и немеждународен
характер). Авторът също така утвърждава, че предложената от него система
съответства на настоящия етап от развитието на колективната сигурност, но с
течение на времето тя може да претърпи значителни промени.
За да се противодейства ефективно на тези заплахи, според автора на
работата, е необходимо да се предприемат редица ефективни мерки, насочени
към промяна на системата за колективна сигурност, изведени от автора. Днес
колективната сигурност е необходима за поддържане на мира и сигурността, а
да се откаже от колективната сигурност може само когато цялата световна
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общност се откаже от оръжия, силови методи за разрешаване на международни
въпроси, армия и военна техника. Към настоящия момент можем да
констатираме, че такъв отказ е невъзможен, съответно, и колективната
сигурност е необходима на държавите за осигуряване на националната
сигурност.
С оглед на това авторът смята, че за да се противодейства на
съвременните заплахи, е необходимо да се предприемат редица ефективни
действия, насочени към промяна на системата за колективна сигурност. На
първо място, трябва да се вземе предвид важността на националната сигурност
на всяка държава-членка в контекста на колективната сигурност. Въпреки
факта, че колективната сигурност отчита „интересите на региона”, в който
работи при формиране на основното направление на своята дейност, обаче
често интересите, взети предвид при формиране на дейността на колективната
сигурност, се основават върху интересите на водещите държави. Такива
обстоятелства водят до това, че интересите в отрасъла за сигурност, които не
съвпадат с тези на водещите страни, страдат и не могат да очакват ефективна
защита. Предвид това, е необходимо да се вземат предвид интересите на всички
страни, участващи в колективната сигурност, а не само на водещите страни, тъй
като националната сигурност е нерушима в контекста на колективната
сигурност.
Авторът на научната работа утвърждава необходимостта от
„деполитизация” на системата за колективна сигурност. Ако политиката на
държавата започне да влияе пряко върху системата за колективна сигурност,
това може да доведе не само до увеличаване на броя и мащаба на заплахите, но
и до пълен крах както на самата система, така и на нейните отделни участници.
Основното направление на развитието на системата за колективна сигурност,
освен борбата със заплахите и предизвикателствата, трябва да се отбележи
необходимостта да се откаже от собствените си интереси и политически
амбиции заради безопасността на организацията като цяло и на всеки от
нейните членове поотделно.
В параграф 3.3 „Нерушимост на националната сигурност в контекста
на спазване на колективната сигурност като условие за поддържане на
сигурността в Европа” се отбелязва, че националната сигурност е едно от
ключовите условия за функционирането на държавата и обществото. Именно
затова осигуряването й е основна потребност и важна задача за всяка страна в
света както на национално ниво, така и в рамките на участието в международни
организации. Създаването на ефективни начини за гарантиране на
националната сигурност е невъзможно без създаване на единна концепция,
която да натрупва теоретични и практически механизми по отношение на
определянето на възможни заплахи за държавата, обществото и човека, както и
възможни начини за тяхното отстраняване и като следствие, установяване на
състоянието на сигурността в обществото.
Целта на концепцията за национална сигурност е да осигури единството
на принципите за формиране и прилагане на държавната политика за сигурност,
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по-специално – комбинация от подходи за формиране на съответната
законодателна и нормативна база (например подготовка на доктрини,
стратегии, концепции, държавни и ведомствени програми в различни сфери на
националната сигурност); координация на общодържавни действия за
гарантиране на сигурността на национално, местно (регионално) и глобално
ниво.
Колективната сигурност има както плюсове, така и минуси. Сред
плюсовете се отбелязва, че държавите обединяват усилията си, за да гарантират
сигурността и действат като единно цяло, в случай, ако срещу някой от тях се
случи акт на агресия. Освен това тя дава възможност на държавата да има
ефективна отбранителна система, дори ако самата държава не притежава такива
ресурси. Сред минусите се обръща внимание на факта, че системата за
колективна сигурност в съвременните реалности не винаги отчита интересите
на всяка от нейните държави-членки, което може да застраши националната
сигурност на тази държава. По този начин, въпреки наличието на положителни
и отрицателни страни, към този момент няма по-ефективна система за
сигурност от колективната сигурност.
Колективната сигурност е по-широка съставяща, която включва стратегии
за национална сигурност на държавите, които несъмнено влияят върху
формирането на колективната сигурност. Но в същото време националната
сигурност не се променя под влиянието на колективната. С други думи,
националната сигурност се формира, като се вземат предвид интересите на
държавата, възможните заплахи за нейната цялостност и независимост. Тя
отчита факторите, с които държавата трябва да се съобразява. По този начин тя
е нерушима в контекста на колективната сигурност, при формирането на която
се отчитат регионалните заплахи и интереси.
Опасността от вътрешни заплахи за държавната сигурност е не по-малка
от външните заплахи и колективната сигурност на настоящия етап трябва да
взема предвид този факт. Успоредно с това, в международното право се прилага
принципът за ненамеса във вътрешните работи на държавата, който е
основополагащ и нерушим. Поради тези обстоятелства възниква логичният
въпрос за границата между необходимостта от колективни действия за
преодоляване на вътрешните заплахи и нарушаването на принципа за ненамеса
във вътрешните работи на държавата. Авторът откроява собствения си подход
за определяне на границите между необходимостта от преодоляване на
вътрешните заплахи на страните-членки на системата за колективна сигурност
и ненарушаване на основните принципи на международното право, в частност
принципа за ненамеса във вътрешните работи на държавата.
Във всеки случай принципите на международното право трябва да се
спазват от всички участници в международните отношения. Ако възниква
необходимост от искане за помощ на системата за колективна за сигурност,
която да помогне за разрешаване на вътрешни заплахи, държавата трябва да
подхожда към този проблем с пълна отговорност, осъзнавайки значението на
подобни действия не само за сигурността си, но и за сигурността на региона.
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IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разбирането на колективната сигурност възникна много отдавна,
понеже първите разсъждения за този феномен са се срещали още в античните
мислители. Съвременното разбиране за колективната сигурност, обаче, се
различава значително от древното, което е продиктувано от условията на
външния свят и съвременните международни отношения. Системата за
колективна сигурност се е формирала с единна цел: да се защити държавите от
възможни заплахи от военен характер. С течение на времето, обаче, същността
и характерът на заплахите са се променили значително, което доведе до
необходимостта от трансформация и на самата система за колективна
сигурност. Поради факта, че формирането на колективната сигурност се е
състояло през миналия век, някои от нейните аспекти са остарели и не
съответстват на европейските заплахи от ХХI век.
2. Идеите за колективната сигурност са били срещани в трудовете на
учени и философи на всички етапи от човешкото развитие. Въпреки това,
формирането на колективната сигурност в съвременния й вид стана под
влиянието на две световни войни, които ясно показали необходимостта от
обединяване на държавите за защита на своите интереси и суверенитет.
Предвид това, етапите на формиране на идеите за колективната сигурност
трябва да бъдат разделени на следните етапи: Античност (4 век пр. н. е. - V в. н.
е.); Средновековие (VI - XIII вв.); Възраждане (XIV - XVI вв.); Ново време (XVI
в. – нач. на XX век); съвременност (XX в. – нашето време). На всеки от тези
етапи идеите за колективната сигурност са се подобрявали и се променяли под
влияние на тези или онези събития. В периода на Античността възникват
първите идеи относно разбирането на феномена на сигурността и
обосноваването на нейната необходимост за съществуване на държавата. През
Средновековието е обосновано разбирането на необходимостта от осигуряване
на безопасността чрез обединение с други страни, със значително влияние на
религиозните учения. На етапа на Възраждането възниква концепцията за
„вечен мир”, постигането и поддържането на който е възможно само чрез
обединението на държавите. Епохата на Новото време даде на сигурността
специална роля във въпроса на функционирането на държавата и разбирането
на необходимостта от изграждане на международни отношения върху съюза на
свободните държави. На настоящия етап се появи разбирането за
необходимостта от международен мир и сигурност и постигането му чрез
колективната сигурност.
3. Системата за колективна сигурност в Европа или по-точно етапите на
нейното формиране е свързана с международното право като цяло, тъй като
развитието на колективната сигурност на различни етапи се осъществява след
военни събития, както и формирането на нови системи на международното
право. По този начин, можем да твърдим, че колективната сигурност е не само
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взаимосвързана с международното право, но и е една от силите за
поддържането му.
4. Авторът на научния труд предлага да се определи колективната
сигурност като сложна система на взаимодействие между държавите на
договорна основа с цел поддържане на мира и сигурността на всяка от тях чрез
използване на колективни методи на отбраната.
5. Европейската система за колективна сигурност на ХХI-ви век
притежава редица признаци, които качествено я отличават като специфично
явление. Въз основа на проведеното изследване авторът идентифицира
следните признаци: представлява съвкупност от международно-правни норми;
обусловена от обективните закономерности на развитието на международното
право; основава се на понятието„един за всички и всички за един”; действа като
механизъм за антикризово управление; действа като възпиращ фактор срещу
агресията; разглежда за враг самата „агресия” или „война” като явления, а не
като държава, която може да прибегне до война или агресия; реализира се в
процеса на взаимодействие между държави и други субекти на
международното право.
6. Механизмите на европейската колективна сигурност са система от
взаимодействащи структури, необходими за постигане на целите. Те трябва да
бъдат разделени на силови и дипломатически. Първите се реализират с
помощта на военния потенциал на алианса или друг съюз, чиято дейност е
насочена към поддържане на колективната сигурност. Другите намират
практическо приложение чрез провеждане на дипломатически срещи и
преговори. В допълнение, към дипломатическите методи могат да бъдат
включени също така и правните средства за осигуряване на колективната
сигурност, състоящи от приемането на международни договори или актове на
международни организации, предмет на които са въпросите, свързани с
поддържането и осигуряването на колективната сигурност.
7. Международните организации за колективна сигурност имат водеща
роля в осигуряването на колективната сигурност в европейския регион, тъй
като обединяват държавите-членки, които са готови да работят заедно за
постигане на регионална сигурност. Посредством подобно обединение
организациите разполагат с необходимите ресурси за справяне със
съществуващите заплахи.
8. Към настоящия момент може да се констатира, че европейските
държави не са готови да се откажат от националната си сигурност и да положат
всичките си усилия за осигуряване само на колективна сигурност, тъй като за
всяка държава нейната сигурност е преобладаваща, а създаването на система за
колективна сигурност и участието в такава система са само един от начините
всяка държава да поддържа своята национална сигурност. В същото време,
обаче, не може да се говори за възможността държавите да се отказват от
колективната сигурност, тъй като тя гарантира сигурността на няколко държави
(регион или няколко региона по света), а освен това е ефективна за онези
страни, които не могат в достатъчна степен самостоятелно да осигуряват
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собствената си сигурност. С оглед на това може да се твърди, че националната
и колективната сигурност са взаимообусловени явления и едното не може да
съществува ефективно без другото.
9. Заплахите за европейската колективна сигурност на ХХI-ви век могат
да бъдат разделени на три категории. Първата включва „нововъзникнали
заплахи” (кибератаки, информационно въздействие и т.н.), които придобиха
заплашителни мащаби за колективната сигурност именно през ХХI век и са
свързани с развитието на науката и технологиите. Втората категория включва
заплахи, които авторът предлага да нарече „отново актуални” (тероризъм,
екологични заплахи, нови видове оръжия и др.) – такива, които отдавна са
известни на международната общност, но са придобили ново развитие и
съществени мащаби именно през ХХI век. И третата категория заплахи авторът
предлага да се нарече „класически” (въоръжени конфликти от международен и
немеждународен характер) и да се включат онези заплахи, които първоначално
са били основата за създаването на системи за колективна сигурност и
продължават да съществуват и днес, но тяхното значение е преминало в друга
равнина и вече те не са приоритетна задача за системите за колективна
сигурност. Авторът също така утвърждава, че предложената от него система
съответства на настоящия етап от развитието на колективната сигурност, но с
течение на времето тя може да претърпи значителни промени.
10. За да се подобри системата за колективна сигурност, като се вземат
предвид заплахите за европейската сигурност на ХХI век, трябва да бъдат
приети редица промени. Първо, трябва да се подобри системата на
взаимоотношенията между организациите за колективна сигурност.
Сътрудничеството между НАТО и ЕС заслужават специално внимание. Второ,
в рамките на международните организации трябва да се обърне повече
внимание на развитието на науката и технологиите с цел ранно
предупреждение за възможни заплахи. Трето, трябва да се вземат мерки за
отстраняване на заплахите още на етапа, когато такива заплахи започват да се
появяват, предотвратявайки тяхното развитие в бъдеще. Четвърто,
европейската колективна сигурност трябва да отчита интересите на всичките си
държави-членки и не се основава единствено на интересите на държавителидери.
11. Геополитическата обстановка има пряко влияние върху системата за
колективна сигурност в Европа през ХХI век, тъй като всяка промяна в
геополитиката на държавата в дългосрочен план може да доведе до промени
във въпроса за нейната сигурност, по-специално чрез появата на нови заплахи.
Когато за една държава възникват такива заплахи, възниква опасност за цялата
система за колективна сигурност, тъй като всички страни-членки в системата за
колективна сигурност са взаимосвързани по тези въпроси. Освен това, някои
геополитически промени могат да имат такова мащабно въздействие, че засягат
не само отделните държави в системата за колективна сигурност, но и цялата
система като цяло или дори глобалния световен ред. С оглед на това, може да се
твърди, че всякакви промени в геополитическата карта на света имат пряко
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влияние върху системите за колективна сигурност. Като се има предвид, че
сигурността в съвременната междудържавна система зависи от глобалните
системни условия, при формирането на политиката за колективна за сигурност
е необходимо да се вземе предвид влиянието на такива обективни фактори като
глобализация и регионализация на отношенията и геополитическата ситуация в
региона и света.
12. В хода на проведеното проучване е установена взаимовръзката между
категориите „доверие” и „колективна сигурност”. Авторът на научната работа
твърди, че съществуването на съвременна система за колективна сигурност е
невъзможно без формирането на доверителни отношения между нейните
субекти. Така че при липсата на това доверие никоя норма на правото или
разпоредбите на договорите не могат да послужат като ефективна почва за
съществуването на системата за колективна сигурност. Освен това, именно на
базата на доверието държавите-членки и формират тази система, като
поверяват сигурността си на други участници. Въз основа на това може да се
твърди, че доверието – е основа за формирането на система за колективна
сигурност.
13. Политическите възгледи на отделните държави, които са част от
системата за колективна сигурност, могат да се различават значително. В
случай, че такава разлика ще бъде значителна и всяка държава ще се опитва да
постави своите интереси над интересите на останалите участници, системата за
колективна сигурност очаква крах и пълна неефективност. Ефективната
система за колективна сигурност може да бъде изградена само при нейната
„деполитизация”, тоест липсата на зависимост на колективната сигурност от
политическите интереси на всяка отделна държава, включена в тази система.
14. Всички регионални системи за колективна сигурност са свързани
помежду си, въпреки различията в географията на тяхната дейност и уставните
цели на тяхната дейност. Дейностите на регионалните европейски системи за
колективна сигурност следва да се разглеждат цялостно. Между системите за
колективна сигурност съществува определена връзка, която се основава на
сходството на интересите и целите на дейността. Изследването на такава връзка
помогна да се идентифицира концепцията за необходимото им взаимодействие,
за да се покрие максималния брой заплахи и да се избегне дублиране на
правомощия, като по този начин се повиши ефективността на тяхната дейност.
Организациите не трябва да си противоречат и само чрез взаимно
сътрудничество те наистина могат да осигурят благоприятна среда за
осигуряване на международната сигурност.
15. Тъй като все повече внимание във въпросите на сигурността заема
противостоянието на колективни заплахи, следствено значението на
колективната сигурност за преодоляването им също нараства. Международното
право, обаче, се основава на принципи, един от които е „ненамеса във
вътрешните работи на държавата”. Въз основа на това, авторът показва къде се
очертава линията между намесата на системата за колективна сигурност и
юрисдикцията на държавите. Всяка намеса на системата за колективна
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сигурност във вътрешните работи на държава-членка трябва да се основава
единствено на волята на самата държава, ако тя сама със собствените си сили не
може да преодолее вътрешните си заплахи, които могат да навредят не само на
нея, но и на всички останали участници. Такъв израз на волята трябва да се
основава на доверие и самосъзнание за важността на преодоляването на
заплахите.
16. Основното определение на извършената работа, което се отразява
пряко в практическото значение, е необходимостта системите да противостоят
на вътрешни и външни заплахи, които пряко влияят на определянето на
същността на колективната сигурност и като цяло изразяват всеобщата
колективна сигурност в началото на ХХI век, което помогна да се определи
основните форми (създаване на военни алианси и международни организации;
многостранно сътрудничество на държавите; двустранно сътрудничество) и
механизми (силови и дипломатически) на колективната сигурност, където
доверието играе важна роля като принцип на колективната сигурност.
V.
НАУЧЕН ПРИНОС НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Заключенията и положенията, изложени в дисертацията, съставляващи
нейната новост, са разработени лично от автора. За аргументирането на някои
положения на работата са използвани трудовете на други учени, на които
задължително има позоваване. Авторът формулира заключението, че през
настоящото време основните заплахи за колективната сигурност се крият не във
военните конфликти, а в новите видове заплахи и във вътрешните
предизвикателства, които заплашват сигурността на държавата. В същото
време, съществуващите международни механизми за контрол, предназначени
да предотвратят военни заплахи, поради тяхната обемност и ниска
оперативност, остават неефективни, което налага необходимост от тяхната
трансформация с цел по-ефективно поддържане на сигурността.
Авторът установява, че всяка система за колективна сигурност, поради
липсата на строги механизми за контрол, се основава на доверието на всичките
нейни участници и общ интерес за осигуряване на националната си сигурност с
помощта на колективни сили чрез участие в системата за колективна сигурност.
Също така, принципът на доверие се използва и при определяне на степента на
намеса на сили на колективната сигурност във вътрешните работи на държавата
в случай на възникване на такива вътрешни заплахи, които могат да подкопаят
сигурността на всички останали участници.
Предложен е авторският комплексен подход към проблемите за
подобряване на ефективността на функционирането на регионалните режими за
сигурност. Авторът не само потвърди взаимосвързания и взаимодопълващия им
характер, но и показа, че те не могат и не трябва да си противоречат или да
служат като алтернативен начин за засилване на сигурността. Само в своята
съвкупност те наистина могат да осигурят благоприятна среда за осигуряване
на международната сигурност.
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От гледна точка на правото на международната сигурност е проведено
проучване на промените, настъпващи в Европа, и е установено, че промените в
характера на заплахите и в самата колективна сигурност са свързани с
геополитическите фактори и зависят от промените в геополитическото
положение на държава или регион.
Обоснована е необходимостта от „деполитизация” на колективната
сигурност, както и премахване на управлението на сигурността от „силни”
държави и е предложено да се използва подход за отчитане на интересите на
всички субекти при разработването на концепции за сигурност.
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