
 

 

66 години НАТО 

На 4 април се навършват 66 години от създаването на 
Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) - най-
успешният политико-военен съюз и гарант на мира и сигурността в 
Европа. Благодарение на НАТО европейският континент, откъдето 
започнаха двете световни войни през XX век, днес преживява  
безпрецедентен период на мир и на сигурност. 

НАТО е общност на ценности, основаващи се върху 
демокрацията, правата на човека и върховенството на закона. 
Съюз, който споява в силна и изпитана връзка Северна Америка и 
Европа. Алиансът е основен стълб на европейската сигурност и 
решаващ фактор в дестабилизираната  международна обстановка и 
в неефективната система за сигурност в съвременния свят.  

Благодарение на своята постоянно функционираща и напълно 
интегрирана военна командна структура, уникална по строеж и 
многонационален състав, днес НАТО е в състояние да възпира, а 
ако е необходимо и да защитава своите членове срещу външни 
заплахи. Изпълнявайки ролята на гарант за териториалната цялост 
на съюзниците, най-голямата ценност на Алианса е модерният 
военен инструментариум, който може да бъде използван за 
справяне с всякакви рискове и заплахи, независимо от момента и 
посоката на възникването им. 

В отговор на бързо променящата се среда на сигурност заедно 
с новите заплахи - конвенционални и неконвенционални, от изток, 
югоизток и от юг, днес Северноатлантическият Алианс адаптира 
способности и политики за повишаване на готовността и 
способността си за незабавен отговор.  

Днес Алиансът е изправен пред предизвикателствата на 
радикално променената стратегическа среда. За съжаление, 
въпреки дългогодишните партньорски отношения, държавното 



ръководство на Руската федерация избра курса на конфронтация с 
НАТО. Повече от 20 години Русия използва партньорството не за да 
гради сътрудничество, а непрекъснато да осъжда разширяването на 
Алианса и целенасочено да подкопава неговото единството. 
Смразяващото изявление на руския президент в годишнината от 
анексирането на Крим и демонстрираната готовност за подкрепа на 
агресивната политика с военна сила, постави НАТО в ситуация, 
придаваща съвършено нов смисъл на организацията. 

Въпреки че днес никой не мисли за връщане към ерата на 
Студената война, политически и военни ръководители на Алианса 
смятат, че кризата няма да бъде преодоляна скоро. За жалост, 
Русия и НАТО навлязоха в дълготрайни и дълбоко антагонистични 
отношения, които ще имат дългосрочни стратегически последици за 
отбранителната политика на Алианса, за военния потенциал и 
способността на НАТО да сдържа и да възпира агресивни 
намерения и действия, както е посочено в член 5 от Вашингтонския 
договор. 

Стратегическата роля на НАТО остава все така значима и без 
алтернатива. Рисковете и заплахите в света и занапред ще диктуват 
необходимостта от взаимна подкрепа и солидарност между  
съюзниците в далеч по-голяма степен, отколкото досега.  

България запазва самочувствието си на надежден и активен 
съюзник. Въпреки трудностите, страната ни се стреми да даде 
максимален принос към общите усилия за посрещане на 
предизвикателствата пред колективната сигурност и отбрана, 
споделяйки отговорностите и задълженията, произтичащи от 
членството.   

      Управителен съвет на Съюз 

               „Атлантик” 
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