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Организацията на Северноатлантическия
договор е една от основните международни
институции в света. Тя е политически и военен
съюз, обединяващ 30 държави-членки от Европа
и Северна Америка.

ЗАЩИТА НА ХОРАТА
Ние често смятаме, че ни е гарантирано свободно да
се движим в сигурна и икономически стабилна среда.
Сигурността във всички сфери на ежедневието ни е
жизненоважна за нашето добруване.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
Установяването на диалог и сътрудничество е жизненоважно за мирните международни отношения и по-доброто
разбирателство.
НАТО предоставя уникална възможност на държавите-членки и страните-партньори да се консултират по проблемите на сигурността и да изграждат доверие помежду
си с крайната цел да се предотвратят конфликтите.
Благодарение на практическото сътрудничество и многостранните инициативи държавите се изправят единни срещу
новите предизвикателства в областта на сигурността.

Съюзническите страни се срещат в рамките на
консултациите и сътрудничеството в областта
на сигурността и отбраната. Така НАТО създава
уникална връзка между два континента и
гарантира взаимодействието им в сферата на
политиката и сигурността.

ИЗГРАЖДАНЕ НА МИР И
СТАБИЛНОСТ
Стабилността е в полза на всички. Особено важно е
да се стабилизират регионите, където напрежението
заплашва сигурността. Затова НАТО играе активна роля
в операциите по регулиране на кризи в сътрудничество с
други международни организации.

ИЗГРАЖДАНЕ НА МИР И
СТАБИЛНОСТ
С промяната в естеството на заплахите трябва
да се променят и методите за опазване на мира.
НАТО пренасочва отбранителните си способности
към заплахите на днешния ден. Съюзът адаптира
въоръжените си сили и разработва многонационални
подходи за борба с тероризма, страните с разпаднала
се държавност и други заплахи за сигурността като
оръжията за масово унищожение.

С КАКВО СЕ
ЗАНИМАВА НАТО?
НАТО осигурява защитата на държавитечленки с политически и военни
средства. Стимулират се консултациите
и сътрудничеството и със страни извън
организацията по широк спектър въпроси
на сигурността като отбранителната
реформа и мироопазващите операции.
Благодарение на съвместното обсъждане
на проблемите и партньорството НАТО
допринася за предотвратяване на
конфликтите на и извън своята територия.
Съюзът изповядва ценностите на
демокрацията и се обявява за мирното
уреждане на споровете. При неуспех на

дипломатическите усилия, той притежава
необходимата военна мощ да предприеме
операции по регулиране на кризи и
поддържане на мира самостоятелно
или в сътрудничество с други страни и
международни организации.
НАТО има и трето измерение: това
е дейността в областта на планирането
на гражданската защита за извънредни
ситуации, помощта, която се оказва на
съюзническите страни и страните партньори
за справяне с бедствия, и сътрудничеството
в областта на науката и опазването на
околната среда.

КАК ФУНКЦИОНИРА НАТО?
Всяка страна-членка има постоянна
делегация към политическата част на
Главната квартира на НАТО в Брюксел.
Тя се ръководи от посланик, който
представлява своето правителство по време
на консултациите и вземането на решения.
Северноатлантическият съвет е найважният политически орган в Съюза.
Той заседава на различни равнища под
председателството на Генералния секретар,
който подпомага членовете да стигнат до
съгласие по ключовите въпроси.
Всички решения във всеки от комитетите на
НАТО се вземат с консенсус. Благодарение
на този принцип всяко решение на Съюза
изразява колективната воля на всички
държави-членки.

НАТО
разполага
с
много
малко
собствени въоръжени сили. Когато
Северноатлантическият съвет одобри
дадена операция, всички държави-членки
на доброволен принцип придават войскови
части към организацията. Тези поделения
се връщат в страните си след приключване
на мисията.
Тези операции се ръководят и координират
от военната командна структура. Тя
включва щабквартири и бази, разположени
в различни държави-членки.
Текущата дейност на НАТО, политическите
и военните структури и програмите за
инвестиции в областта на сигурността
се финансират от общи бюджети, в които
държавите-членки участват по одобрената
формула за разпределяне на разходите.

Държави-членки и страни-партньори
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СТРАНИ ПАРТНЬОРИ НА НАТО
Австрия
Азербайджан
Армения
Беларус
Босна и Херцеговина
Грузия
Ирландия
Казахстан
Киргизка република
Малта

Обединеното кралство - 1949
Полша - 1999
Португалия - 1949
Румъния - 2004
Северна Македония - 2020
Словакия - 2004
Словения - 2004
Съединените щати - 1949
Турция - 1952
Унгария - 1999
Франция - 1949
Холандия - 1949
Хърватия - 2009
Черна гора - 2017
Чешката република - 1999

Молдова
Русия
Сърбия
Таджикистан
Туркмения
Украйна
Узбекистан
Финландия
Швейцария
Швеция

ПАРТНЬОРИ ОТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ ДИАЛОГ
Алжир
Египет
Израел
Йордания

Мавритания
Мароко
Тунис

ДЪРЖАВИ ОТ ИСТАНБУЛСКАТА
ИНИЦИАТИВА ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО (ИИС)
Бахрейн
Катар
Кувейт
Обединените арабски емирства
ПАРТНЬОРИ ПО СВЕТА
Австралия
Афганистан
Ирак
Колумбия
Монголия
Нова Зеландия
Пакистан
Република Корея
Япония
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ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ (+ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ)
Албания - 2009
Белгия - 1949
България - 2004
Германия - 1955
Гърция - 1952
Дания - 1949
Естония - 2004
Исландия - 1949
Испания - 1982
Италия - 1949
Канада - 1949
Латвия - 2004
Литва - 2004
Люксембург - 1949
Норвегия - 1949

