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Резюме: Минимизирането на зависимостта на войските от 
ограничените ресурси, опростяването на снабдителната верига в 
операциите и спазването на екологичните норми налагат прилагането на 
определени политики от НАТО в областта на енергийните ресурси. В 
отговор на тези потребности страните от НАТО прилагат политики за 
единно гориво на бойното поле и за въвеждане в употреба на алтернативни 
и възобновяеми енергийни ресурси. Реализирането на поставените цели 
води до повишаване на оперативните способности на войските, 
намаляване на логистичните разходи и опазване на околната среда. От 
друга страна, осъществяването на посочените политики поражда редица 
технически и финансови предизвикателства към страните, членки на 
НАТО. 

Разкрити са целите, задачите и етапите на реализиране политиките на 
НАТО в областта на енергийните ресурси. Анализирани са положителните 
и отрицателните страни от прилагането им чрез сравняване опита на 
някои страни, членки на Алианса. Отчетено е влиянието на политиките на 
НАТО върху техниката на страните членки. 

Ключови думи: алтернативни енергийни ресурси, възобновяеми 
източници, единно гориво.  
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Abstract: By minimizing the dependencies of the arm forces from limited 
energy resources and also by simplifying the supply chain in operations certain 
policies from NATO are imposed. Following the ecological standards imposes 
applying these policies from NATO in the field of energy resources as well. In 
response to these needs the countries members of the Alliance apply policies for 
single fuel on the battle field and also implementing the use of alternative 
renewable energy resources. Accomplishing the targets set leads to increasing 
operational capability of the forces, decreasing the logistics footprint and 
protecting and preserving Nature. In parallel to this, following these policies sets 
several technical and financial challenges for the NATO country members. 



The targets, tasks and stages of applying the policies in the energy resources 
area in NATO have been set. The pros and cons have been analyzed by comparing 
them to past experience from other NATO country members. The influence of 
NATO policies on the technique of the country members has also been taken into 
consideration. 
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