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Конспект
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„ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА“

1. Същност на европейското сътрудничество в сферата на отбраната след Втората
световна война ( 1946-1949г.);
2. По-важни планове и инициативи в Западна Европа. Учредяване на
Западноевропейски съюз;
3. Създаване, същност и обхват на Организацията на Северноатлантическия
договор;
4. Инициативи на държавите от Западна Европа за създаване на Европейска
отбранителна общност. Същност на плана Плевен;
5. Фактори и причини за провала на Плана Плевен;
6.Създаване на Организацията на Варшавския договор от 1955 г.;
7. Първо разширяване на НАТО с ФРГ, Гърция, Турция;
8. Правна уредба и същност на Европейското политическо сътрудничество с
Единния европейски акт от 1987 г.;
9. Правна регламентация на Общата външна политика и политика за сигурност
според Договора за ЕС от 1992г.;
10. Промени в европейската политика за сигурност и отбрана след ревзиите с
Договора от Амстердам от 1997 г. и Договора от Ница 2001 г.;
11. Промени в Общата политика за сигурност и отбрана в договора от Лисабон и
договора за прилагане на договора от Лисабон. Функции и компетенции на
Европейската отбранителна агенция;
12.Процес на вземане на решения в областта на Общата политика за сигурност и
отбрана на ЕС – структура, инструменти, агенции;
13. Глобална стратегия на ЕС в областта на външната политика и политиката за
сигурност;
14. Операции и мисии на ЕС – подготовка и практическо осъществяване;
15.НАТО – колективна отбрана и съюзна политика за сигурност. Процес на
разширяване след 1991 г.

16. Трите основни мисии на Алианса – колективна отбрана, операции по
управление на кризи, партньорство и сътрудничество;
17.

Стратегическа концепция на НАТО 2010 г.

18. По-важни
декларации от срещите на високо равнище, Уелс - 2014 г.,
Варшава - 2016 г., Брюксел -2018 г., Лондон – 2019 г. – 70 години от основаването
на НАТО;
19. Структура на НАТО – Цивилна; Военна; Командна структура.
20. Операции и мисии на НАТО;
21. Реформи във въоръжените сили на страните-членки на НАТО, отразяващи
решенията от срещите на високо равнище на Алианса.
22. Развитие на способности в сътрудничество между съюзници и партньори в
рамките на НАТО и ОПСО на ЕС;
23. Национални стратегии и институции за национална сигурност и отбрана.
Нормативна база, институции, механизми. (Конституция на Република България;
Стратегия за национална сигурност на Република България, Закон за отбраната и
въоръжените сили на Република България);
24.

Българското международно сътрудничество в областта на отбраната;

25. Мерки за укрепването на доверието и сигурността (Документ „Мерки за
укрепване на доверието и сигурността (МУДС) във военноморската област в Черно
море“);
26.

Двустранно и многостранно сътрудничество в областта на отбраната.

27.
Участие на Република България в политиката на партньорство и
сътрудничество в рамките на НАТО и ЕС.

Преподавател: доц. д-р Николай Марин
доц. д-р Гергана Георгиева
д-р Митко Димитров
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Официални страници на по-важни глобални и европейски организации в
сигурността:
www.un.org
www.osce.org
www.nato.int
www.europa.eu
Официални страници на български държавни органи:
www.parliament.bg
www.president.bg
www.government.bg
www.mfa.government.bg
www.mod.bg

