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РАЗВИТИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА СТРУКТУРА НА НАТО СЛЕД 

КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА 

 

Генерал-майор Груди Ангелов 

 
Резюме: Държавите – членки на НАТО, са обединени в целта си да 

защитават своите нации и ценности от създаването на Алианса през 1949 г. 
Съществуването на военните му сили е съобразено с непрекъснато 
променящата се среда на сигурност. To изисква непрекъснато адаптиране на 
командната структура на НАТО. Формирането на Съюзно командване по 
операциите или Съюзно командване в Европа, както се нарича през 1951 г., е 
един от първите примери за такава адаптация. НАТО прозря 
стратегическата необходимост да осигури по-добро управление и контрол на 
военните средства и личен състав. С течение на годините структурата на 
Командването на НАТО претърпява множество промени, за да се справи с 
предизвикателствата и заплахите на времето. Една от най-
забележителните адаптации е реакцията на реалността след Студената 
война. По време на разпадането на Съветския съюз НАТО има 
22 000 служители в 33 подчинени командвания. От тогава до днес 
структурата на Алианса е сведена до около 7000 служители в 7 командни 
структури. 
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POST COLD WAR NATO'S OPERATIONAL STRUCTURE 

DEVELOPMENT 
Grudi Angelov 
 
Abstract: NATO member nations have been united in their goal of protecting 

their nations, people and values since the Alliance’s creation in 1949. Ensuring 
Alliance military forces are ready and aligned with the ever changing security 
environment has required that NATO continually adapts its command structure. The 
formation of Allied Command Operations, or Allied Command Europe as it was 
called in 1951, was one of the first examples of adaptation. NATO saw a need for a 
strategic headquarters in order to provide better command and control of military 
assets and personnel. Over the years, NATO’s command structure has undergone 
multiple changes in order to face the challenges and threats of the time. One of the 
most notable adaptations was a response to a post-Cold War reality. When the Soviet 
Union fell, NATO had 22,000 personnel assigned to 33 subordinate commands. 
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Since then, the Alliance’s command structure has shifted to approximately 7,000 
personnel in seven commands. 

Key words: collective defense, crisis management, cooperative security, 
adaptation,reform, transformation. 

 


