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ɺʆɽʅʅʆɺʒɿɼʋʐʅʀʊɽ ʉʀʃʀ ɺ ɻɽʆʇʆʃʀʊʀʏɽʉʂɸʊɸ  

ʀ ʉʊʈɸʊɽɻʀʏɽʉʂɸʊɸ ʉʈɽɼɸ ɿɸ ʉʀɻʋʈʅʆʉʊ  

ɻɽʅɽʈɸʃ-ʄɸʁʆʈ ʂʆʅʉʊɸʅʊʀʅ ʇʆʇʆɺ 

ʂʆʄɸʅɼʀʈ ʅɸ ɺʆɽʅʅʆɺʒɿɼʋʐʅʀʊɽ ʉʀʃʀ 

ʄɽɾɼʋʅɸʈʆɼʅɸ ʅɸʋʏʅɸ ʂʆʅʌɽʈɽʅʎʀʗ ï 2012 
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ʉʒɼʒʈɾɸʅʀɽ 

• Геополитическа и стратегическа среда за сигурност 

• ВВС като военен инструмент в средата за сигурност 
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ɻɽʆʇʆʃʀʊʀʏɽʉʂɸ ʀ ʉʊʈɸʊɽɻʀʏɽʉʂɸ  

ʉʈɽɼɸ ɿɸ ʉʀɻʋʈʅʆʉʊ 

ɻɽʆʇʆʃʀʊʀʂɸ 

 ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʠʨʘ ʚʲʟʜʝʡʩʪʚʠʝʪʦ на географските особености на държавата (съюз, коалиция) 

върху локално-регионалните, континентални и глобални ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʠ ʧʨʦʮʝʩʠ 

 след края на Студената война – преминава от регионално към ʛʣʦʙʘʣʥʦ ʠʟʤʝʨʝʥʠʝ 

 борбата на съвременния етап – ʟʘ ʢʦʥʪʨʦʣ над съответните сфери (земна, морска, 

въздушна, космическа и информационна) 

 геополитическата среда ʩʣʝʜ ʃʠʩʘʙʦʥ 2010 – съществени изменения поради ʜʠʥʘʤʠʢʘʪʘ 

на протичащите процеси в глобален мащаб 
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ɻɽʆʇʆʃʀʊʀʏɽʉʂɸ ʀ ʉʊʈɸʊɽɻʀʏɽʉʂɸ  

ʉʈɽɼɸ ɿɸ ʉʀɻʋʈʅʆʉʊ 

 Вратата на НАТО остава отворена за ɿʘʧʘʜʥʠʪʝ ɹʘʣʢʘʥʠ 

 Противоракетната отбрана – ключов елемент от системата за ʢʦʣʝʢʪʠʚʥʘ ʦʪʙʨʘʥʘ 

 Стратегическо партньорство ʅɸʊʆ ï ɽʉ и задълбочаване на сътрудничеството с ʈʫʩʠʷ 

 Използване на ʚʩʝʦʙʭʚʘʪʥʠʷ ʧʦʜʭʦʜ при управлението на кризи 

 Очертава бъдещото развитие на Алианса 

- ангажимент за гарантиране на сигурността в ʦʪʜʘʣʝʯʝʥʠ ʨʝʛʠʦʥʠ 

- трансформация и ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʷ на военните способности 

ʉʊʈɸʊɽɻʀʏɽʉʂɸ ʂʆʅʎɽʇʎʀʗ ʅɸ ʅɸʊʆ ï ʃʀʉɸɹʆʅ 2010  

ɻɽʆʇʆʃʀʊʀʂɸ 

ɸʜʝʢʚʘʪʥʘʪʘ ʚʟʘʠʤʦʚʨʲʟʢʘ ʤʝʞʜʫ ʛʝʦʧʦʣʠʪʠʢʘ ʠ ʩʨʝʜʘ ʟʘ ʩʠʛʫʨʥʦʩʪ 

ʫʩʧʝʭ 
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ɻɽʆʇʆʃʀʊʀʏɽʉʂɸ ʀ ʉʊʈɸʊɽɻʀʏɽʉʂɸ  

ʉʈɽɼɸ ɿɸ ʉʀɻʋʈʅʆʉʊ 

ʉʊʈɸʊɽɻʀʏɽʉʂɸ ʉʈɽɼɸ ɿɸ ʉʀɻʋʈʅʆʉʊ  

 ʟʘʧʣʘʭʠ ʟʘ ʩʠʛʫʨʥʦʩʪʪʘ – освен ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʠʪʝ военни заплахи продължават да 

съществуват и невоенни: 

- международен тероризъм 

- разпространение на ОМУ 

- регионална нестабилност  

- организирана престъпност 

- балистични ракети 

- енергийна сигурност 

- кибернетични атаки 

 ʩʲʚʨʝʤʝʥʥʠ ʢʨʠʟʠ – характеризират се като ʢʦʤʧʣʝʢʩ ʦʪ ʚʟʘʠʤʦʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ, които са 

преплетена комбинация от исторически, политически, военни, социални, културни, 

религиозни, икономически и други елементи – ʚʩʝ ʧʦ-ʩʣʦʞʥʠ – ʥʦʚ ʧʦʜʭʦʜ 

 ʩʨʝʜʘ ʟʘ ʩʠʛʫʨʥʦʩʪ - онова пространство, чиито състояния, обстоятелства и влияния 

оказват въздействие върху системите за сигурност и отбрана – все ʧʦ-ʜʠʥʘʤʠʯʥʘ ʠ 

ʥʝʧʨʝʜʚʠʜʠʤʘ 




