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РЕЗЮМЕ: Днес, в условията на динамичната среда за сигурност, въпросите  свързани с 

националната и  колективната сигурност по естествен начин застават в центъра на вниманието на 

националните държави и  международни организации за сигурност. Динамиката в международните 

отношения, както и кървавите събития в държавите, засегнати от така наречената „Арабската 

пролет”  Сирия,  Ирак и Афганистан, а и в последствие и Украйна, ни кара да се отнасяме 

изключително внимателно и  отговорно към националната и международна сигурност и да бъдем 

адекватни на изискванията, породени от създалата се нова геостратегическа среда. 
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ABSTRACT: Today, in the context of a dynamic security environment, issues related to national and collective 

security naturally become the focus of national states and international security organizations. The dynamics 

of international relations, as well as the bloody events in the countries affected by the so-called "Arab Spring" 

of Syria, Iraq and Afghanistan, and subsequently Ukraine, make us treat our national and international security 

with great care and responsibility adequate to the requirements created by the new geostrategic environment. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

В областта на международната сигурност в Европа има сериозни проблеми, причинени 

главно от конфронтацията между Русия и САЩ/НАТО, влошаването на отношенията между 

Русия и страните от Европа, както и продължаващия конфликт в източната част на Украйна. 

Основната причина за конфронтацията, отчуждението и конфликтите между страните е, че след 

края на Студената война европейските държави не успяха да създадат цялостна система за 

сигурност в Европа, която да включва Русия. Статията разглежда този проблем, през призмата 
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на украинската криза, водеща до заключението, че тя е в основата на глобалната несигурност в 

Европа. 

Изследователската методика 

За  изследване и изпълнение на основните задачи е използван  системния подход. В 

използването му са приложени основно следните традиционни методи за научно изследване:  

• анализ на ситуацията (наблюдение и последващ контрол, документален анализ, 

създаване на собствена база данни от информация по темата) и синтез на резултатите от него; 

• теоретичен анализ и синтез; 

• системен и факторен анализ; 

• сравнителен анализ; 

• преход от висока степен на абстрактно към конкретно и обратно; 

 

Глобалната сигурност. Казусът „Европа-Украйна” 

1. Глобална сигурност и проблемът "Украйна" 

В преамбюла на приетия от ООН документ „Глобални цели за устойчиво развитие” 2030  

се казва: „Тази програма е план за действие за хората, планетата и просперитета. Той също така 

е насочен към укрепване на всеобщия мир в условия на по-голяма свобода. Ние признаваме, че 

премахването на бедността във всичките й форми и прояви, включително крайната бедност, е 

съществено глобално предизвикателство и едно от необходимите условия за устойчиво 

развитие.“ 1Глобалната сигурност е състояние на международните отношения, което осигурява 

жизненоважната дейност, сътрудничеството и взаимодействието на държавите и техните 

блокове, съюзи, асоциации и световната общност като цяло в условията на гарантирана защита 

на жизнените им интереси от различни заплахи. Глобалната сигурност нивото на 

междудържавните конфликти и гарантира военно-стратегическата стабилност в света , а също 

така разширява сътрудничеството между различни държави и нации. Международната 

сигурност също така предвижда координирано изпълнение на големи военни отбранителни, 

организационни и технически програми за предотвратяване и премахване на възникващи 

заплахи. 

                                                           
1 Глобални цели за устойчиво развитие на ООН.//unglobalcompact.bg 
https://www.unglobalcompact.bg/?page_id=2890  [Посетено на 01.12.2019] 

https://www.unglobalcompact.bg/?page_id=2890
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Проучванията показват, че понастоящем сред най-важните проблеми на развитието на 

цивилизацията през 21 век на преден план излиза набор от проблеми за гарантиране на 

глобалната сигурност. През последните години тези проблеми значително се изострят и стават 

приоритетни, отстъпвайки на фона на всички останали проблеми от развитието на 

съвременната цивилизация. В отговор на този въпрос е необходимо да се посочи синергичният 

ефект, който се дължи на растежа на няколко глобални процеса наведнъж: 

Геополитическото напрежение между страните от Изтока и Запада нараства 

едновременно в няколко региона на света: в Близкия Изток, Украйна, Източна и Западна Европа 

и на Корейския полуостров. Причината за това е агресивната геополитика на САЩ и нейните 

съюзници на Запад, както и разширяването на дейностите на НАТО на Изток до границите на 

Русия .Нивото на това напрежение днес е много високо и може да предизвика нова световна 

война с използването на оръжия за масово унищожение. Нараства комплекс от екологични и 

биосферни заплахи от глобален характер, причинени от все по-мащабна индуцирана от човека 

дейност. Резултатът от тази дейност е унищожаването на много жизненоважни екосистеми на 

нашата планета, както и промяна в глобалния й климат. В океаните се наблюдават 

разрушителни процеси. 

Сериозни и доста бързи промени настъпват и в демографската сфера на обществото, 

поради увеличаване на общото население, особено в страните от Азия и Африка, които днес са 

най-слабо развити и имат ниско ниво на образование. Потокът от мигранти от тези страни, 

изливащи се в Европа, служи като допълнителен фактор за повишаване нивото на социално 

напрежение в този най-важен регион на света.2 

Изследователите отбелязват бързо увеличаване на негативните тенденции в 

хуманитарната сфера на обществото, свързани с деградацията на основни духовни ценности, 

потребителската ориентация на общественото съзнание, загубата на много постижения на 

световната култура, която в момента преживява системна криза. През 21 век в развитието на 

човека започват да се наблюдават много смущаващи явления , които под натиска на глобалните 

промени в света все повече губят истински човешките си качества. Според наличните прогнози 

тези промени могат да доведат до такава промяна в човек като биологичен вид, което вече няма 

да позволи признаването на представители на този вид като хора в първоначалния смисъл на 

думата.3 

                                                           
2 Partnering for Global Security: The EU, its strategic partners and transnational security challenges.//issat.dcaf.ch 
https://issat.dcaf.ch/ara/Learn/Resource-Library/Policy-and-Research-Papers/Partnering-for-Global-Security-The-EU-
its-strategic-partners-and-transnational-security-challenges  [Посетено на 01.12.2019] 
3 Глобални цели за устойчиво развитие на ООН.//unglobalcompact.bg 
https://www.unglobalcompact.bg/?page_id=2890  [Посетено на 01.12.2019] 

https://issat.dcaf.ch/ara/Learn/Resource-Library/Policy-and-Research-Papers/Partnering-for-Global-Security-The-EU-its-strategic-partners-and-transnational-security-challenges
https://issat.dcaf.ch/ara/Learn/Resource-Library/Policy-and-Research-Papers/Partnering-for-Global-Security-The-EU-its-strategic-partners-and-transnational-security-challenges
https://www.unglobalcompact.bg/?page_id=2890
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Така в момента човечеството е изправено пред цял комплекс от глобални проблеми, 

предизвикателства и заплахи, много от които представляват сериозна опасност за по-

нататъшното развитие на цивилизацията. Последните проучвания на проблемите на развитието 

на обществото през 21 век  показват, че един от най-важните е проблемът за осигуряване на 

социалната стабилност на обществото . Значението на този проблем и преди е било 

подценявано. Всъщност именно социалната нестабилност предизвика редица социални кризи в 

Близкия изток и други страни, които бяха наречени „цветни революции“. Един от 

фундаментално важните недостатъци на горната декларация на ООН е, че тя не съдържа 

необходимата оценка и осъждане на основните геополитически фактори, станали причинители 

на Втората световна война - немския фашизъм и японския милитаризъм . Но ООН е именно 

онази международна организация, създадена преди 73 години, така че световните войни вече 

да не се повтарят.4 

Безопасният свят, свободен от война и насилие, е основната цел на ООН. Но днес 

виждаме, че тази цел се ерозира и най-острите геополитически проблеми за прекратяване на 

войните са изкуствено засенчени от други глобални проблеми - устойчивото развитие на 

цивилизацията. Разбира се, тези проблеми също са важни и уместни, но в края на краищата, 

както се казва в текста на тази декларация, „изграждането на мирни, справедливи общности без 

страх и насилие“ е необходимо условие за устойчивото развитие на цивилизацията. В същото 

време поредица от „цветни революции“ в страните от Близкия изток, прерастващи в регионални 

въоръжени конфликти, гражданската война в Украйна, постоянното разширяване на НАТО на 

Изток, до границите на Русия, прехвърлянето на тактическо ядрено оръжие от Пентагона в 

Германия - всички тези факти от най-новата история свидетелстват че заплахата от нова 

световна война става все по-реална.5 

Стратегията за по-нататъшното безопасно и устойчиво развитие на цивилизацията 

отново се поставя на дневен ред като най-важният проблем на цялата световна общност. Този 

проблем е сложен и неговото решаване изисква координирани и ефективни действия на всички 

страни по света, както и на много национални и международни организации. Нито една държава 

не може сама да реши този проблем. 

Най-голямата пречка за решаването на този проблем е съвременната фрагментация на 

световната общност, блокчейн подход за решаване на международни проблеми, както и бързо 

                                                           
4 Partnering for Global Security: The EU, its strategic partners and transnational security challenges.//issat.dcaf.ch 
https://issat.dcaf.ch/ara/Learn/Resource-Library/Policy-and-Research-Papers/Partnering-for-Global-Security-The-EU-
its-strategic-partners-and-transnational-security-challenges  [Посетено на 01.12.2019] 
5 Langenhove, Luk Van. Maes, Leonie. The Role of the EU in Peace and Security.//unu.edu 
https://unu.edu/publications/articles/the-role-of-the-eu-in-peace-and-security.html  [Посетено на 01.12.2019] 

https://issat.dcaf.ch/ara/Learn/Resource-Library/Policy-and-Research-Papers/Partnering-for-Global-Security-The-EU-its-strategic-partners-and-transnational-security-challenges
https://issat.dcaf.ch/ara/Learn/Resource-Library/Policy-and-Research-Papers/Partnering-for-Global-Security-The-EU-its-strategic-partners-and-transnational-security-challenges
https://unu.edu/publications/articles/the-role-of-the-eu-in-peace-and-security.html
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нарастващата заплаха от нова световна война с използване на оръжия за масово унищожение. 

Основните причини за тази ситуация са безотговорната външна и вътрешна политика на САЩ 

и нейните съюзници на Запад, което ясно се потвърждава от последните събития в Близкия 

изток, както и гражданската война в Украйна. 

Основната и най-приоритетна задача на световната общност днес е да предотврати нова 

световна война, последиците от която ще бъдат катастрофални за цялото човечество. В тази 

война няма да има победители, тъй като това ще доведе до самоунищожение на човечеството 

като биологичен вид .Декларацията, приета на 70-ата сесия на Общото събрание на ООН, 

определя стратегия за устойчиво развитие за периода до 2030 г. Анализът обаче показва, че тази 

стратегия е полусърдечна, тъй като не обхваща целия спектър от геополитически, 

информационни и хуманитарни проблеми на нашето време, без решаването на които основните 

цели на тази стратегия няма да бъдат постигнати.6 

Освен това качеството на подготовката на този най-важен международен документ не 

може да се счита за задоволително: формулировките на глобални цели, представени в него, са 

неясни по форма и декларативни по съдържание. И ресурсите, които се предлагат да бъдат 

разпределени за постигане на тези цели, очевидно са недостатъчни. Предвид горното, както и 

нарастващата роля на Русия в решаването на глобални проблеми на сигурността, изглежда 

целесъобразно да се приложат следните приоритетни мерки във вътрешната и външната 

политика на Русия: 

 

1. разработване на стратегия за устойчиво и безопасно развитие на Руската федерация 

за периода до 2030 г., като се вземат предвид новата геополитическа ситуация, 

глобалните предизвикателства и заплахи на 21 век, както и стратегическите интереси 

на националната сигурност; 

2. да направи необходимите промени в Закона за устойчиво развитие на Руската 

федерация, както и в съответните федерални целеви програми; 

3. извършват набор от научни изследвания в областта на глобалните проблеми на 

сигурността и на тази основа разработват препоръки за държавната система за 

стратегическо планиране; 

                                                           
6 Langenhove, Luk Van. Maes, Leonie. The Role of the EU in Peace and Security.//unu.edu 
https://unu.edu/publications/articles/the-role-of-the-eu-in-peace-and-security.html  [Посетено на 01.12.2019] 

https://unu.edu/publications/articles/the-role-of-the-eu-in-peace-and-security.html
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4. включват изисквания и разпоредби в държавните образователни стандарти на 

Руската федерация, които осигуряват формирането на необходимите знания сред 

специалистите в областта на глобалната сигурност и устойчивото развитие; 

5. да поеме инициативата за разработване на цялостна стратегия за устойчиво развитие 

на страните от БРИКС и страните членки на ШОС за периода до 2030 г. и други 

перспективи. 

Горните дейности трябва да бъдат отразени в дейността на медиите, както и в 

програмите за продължаващо обучение на завършилите и на първо място преподавателите на 

висшите учебни заведения, както и служителите на федералните и регионалните държавни 

органи. 

 

2. Проблемът за глобалната сигурност и Украйна 

Конфликтите в Украйна водят до сериозни последици, а най-значимото е 

възобновяването на съперничеството между великите сили, в контекста на което Русия оспорва 

световния ред, възникнал след края на Студената война под егидата на САЩ. Географският 

център на конфронтацията между САЩ и Русия в Европа е Украйна. Геополитическото 

съперничество се засилва поради сблъсъка на различни ценностни понятия - от семейните 

ценности и различията в подходите към въпросите на пола и завършващи с въпросите на 

религията и правителството. 

Този конфликт има системен характер, въпреки че се различава от конфликтите от 

Студената война. Съвременните представи на страните една за друга нямат пресечни точки. 

Съединените щати и европейският елит - макар и в по-малка степен от Вашингтон – отричат 

легитимността на руския авторитарен режими. Мнозина западните лидери твърдят, че 

действията на Москва в страната и в чужбина са неприемливи, докато от руска гледна точка 

възраждането на страната води до отслабване на американското световно господство, което е 

заменено от многополюсна система за световен ред и се появяват няколко ключови центъра на 

властта.7 

Това, което се случва в Европа, е част от тази глобална картина на света. По същество 

Русия се стреми към статута на велика сила, вътрешната й обществено-политическа структура 

и интересите на сигурността да бъдат напълно признати във вида, в който те са определени от 

                                                           
7 Larrabee, Stephen. Ukraine's Place in European and Regional Security.//jstor.org 
https://www.jstor.org/stable/41036693?seq=1  [Посетено на 01.12.2019] 

https://www.jstor.org/stable/41036693?seq=1
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Кремъл. Това подкопава европейската система за сигурност на НАТО, изградена върху 

предположението, че САЩ са доминирали в Студената война. 

Разбира се, в Европа има международни рискове за сигурността, които не са пряко 

свързани с конфликта между Русия и Запада: достатъчно е да се спомене проблемът с 

нелегалната миграция и тероризма. Ситуацията е пряко повлияна от конфликтите в Близкия 

Изток и Северна Африка.  2014 г. беше последната година за структурата за сигурност в Европа 

след края на Студената война. Непосредствената причина за този срив е украинската криза, но 

самият процес на унищожаване се дължи преди всичко на факта, че за четвърт век, който 

измина от края на Студената война, Западът и Русия не успяха да създадат цялостна система за 

сигурност на европейския континент при условия, приемливи за всички страни. Петдневната 

война между Русия и Грузия бе тревожен сигнал за нестабилността на тази система, а 

конфликтът в Украйна слага край на сътрудничеството между Русия и Запада, което вече 

изчезна от средата на 2000-те години.8 

Конфликтът, който продължава във и около Украйна, е ключов фактор за настоящата 

нестабилност и нестабилност в Европа, но както и преди, той се основава на противоречия в 

подходите към системата на регионална и международна сигурност. Всъщност основните 

страни в този конфликт са САЩ и Русия. Вашингтон настоява блокът на НАТО да бъде 

крайъгълният камък в системата на международната сигурност в Европа, докато Москва се 

ръководи от създаването на геополитически буфери в Европа, така че сигурността му да не е 

застрашена от НАТО. Според Москва европейските страни, които са част от блока на НАТО, 

не могат да бъдат неутрални, те са второстепенни участници в конфликта. И въпреки че 

основната конфронтация се развива между Русия и САЩ, отношенията между страните от 

Европа и Русия сериозно се влошават. 

Този конфликт може да се нарече „студен”, но не нов: политическата, икономическата, 

социалната и идеологическата ситуация в Европа е много по-различна от тази, развита през 

40те или 80-те години, така че твърде буквалната аналогия е измамна. Става дума за конфликт 

от различен тип, който може да бъде описан с вече популярния израз „хибридна война“. Тази 

нова асиметрична форма на конфронтация се характеризира с политически антагонизъм на 

страните и взаимно морално отхвърляне, икономически ограничения, ожесточена 

информационно-психологическа борба, кибератаки и други форми на подривна дейност. 

Неговите отличителни черти не могат да бъдат разграничени по елементи: няма Берлинска 

                                                           
8 Larrabee, Stephen. Ukraine's Place in European and Regional Security.//jstor.org 
https://www.jstor.org/stable/41036693?seq=1  [Посетено на 01.12.2019] 
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стена, действия се извършват в широко пространство и те използват най-новите технологии, от 

социалните мрежи до кибер оръжията.9 

Трябва да се отбележи, че в сравнение с периода на Студената война рискът от въоръжен 

конфликт между Русия и страните от НАТО значително намаля, въпреки че не стана толкова 

незначителен, че може да бъде пренебрегнат. Вече днес има военна конфронтация по западните 

граници на Русия. Разделителната линия от Балтийско до Черно море преминава не толкова 

през цяла Европа, колкото по границите между европейските страни и Русия. 

Присъединяването на Крим не се признава нито от Украйна, нито от други страни. 

Въоръженият конфликт в Донбас не е замразен и може да ескалира до пълномащабна война. 

Рискът от инциденти, свързани с военни самолети и кораби на Русия и НАТО, както и 

неправилна оценка на ситуацията от военното и политическото ръководство на тези държави 

остава.10 

Хибридната война в никакъв случай не е краткосрочно явление, тя може да продължи 

дълги години. Въпреки че предимството в силите - икономически, финансови, технологични и 

информационни, както и в потенциала на конвенционалните оръжия и други фактори е на 

страната на Запада, изходът от хипотетичен въоръжен конфликт не може да се счита за 

предопределен.11 

Неравенството на военните потенциали на партиите е съчетано с асиметрията на военно-

политическите проценти - за руското ръководство те са много по-високи. Политическите 

системи на западните страни са много по-устойчиви на подривни дейности отвън, отколкото 

стереотипите на масовото съзнание. Реалните проблеми на Запада са свързани с вътрешни 

фактори. Обратно, политическият режим в Русия може да бъде изправен пред сериозни тестове 

за неговата стабилност вече в средносрочен план (от пет до седем години) и, разбира се, в 

дългосрочен план (от десет до петнадесет години). Основните проблемни въпроси са липсата 

на модел на икономическото развитие на страната, несигурността на преходния период след 

напускането на политиката от Владимир Путин, както и качеството на руските елити. 

Кремъл, изправен пред обвинения в намеса в делата на западните страни, е особено 

предпазлив от факта, че Западът може да се намеси във вътрешните работи на Русия. Москва 

                                                           
9 Стоянов, Никола. Хибридни войни и ненасилствени революции. София, изд. "Изток-Запад", 2016 г. стр: 20-23 

10 Pifer, Steven. How to End the War in Ukraine. What an American-Led Peace Plan Should Look 
Like.//foreignaffairs.com 
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2019-11-21/how-end-war-ukraine  [Посетено на 01.12.2019] 
11 Стоянов, Никола. Хибридни войни и ненасилствени революции. София, изд. "Изток-Запад", 2016 г. стр: 20-23 
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смята, че целта на политиката на САЩ е да упражнява постоянен натиск върху политическата 

система на Руската федерация, за да я унищожи в крайна сметка. По-специално са необходими 

санкции, за да възникнат разногласия между Путин и неговия вътрешен кръг, между Кремъл и 

олигарсите, както и между руските власти и по-голямата част от населението на страната. 

Политическите системи и обществото в САЩ и европейските страни са в процес на 

трансформация, което вероятно ще окаже влияние върху външната политика на САЩ и върху 

отношенията между Вашингтон и Европа. Съединените щати са в процес на преминаване от 

глобално господство към вид глобално превъзходство, но въпреки засилващата се конкуренция 

в света, Вашингтон е принуден да обръща повече внимание на собствената си държава, 

отколкото да поддържа световната система, ръководена от Америка. Европейският съюз се 

сблъска с необходимостта от собствена трансформация, като рестартира европейския проект и 

намери начини за постигане на съгласие между различните участници във все по-скептично 

настроеното общество. Докато Америка продължава да се фокусира върху вътрешните си 

проблеми, Европа може все повече ще възприема себе си като цяло от гледна точка на своите 

стратегически интереси. По този начин изходът от хибридната война най-вероятно ще се 

определя от резултатите от вътрешното развитие на Европа, Русия и САЩ. Основната зона на 

конфликти в Европа остава Донбас, но има редица други конфликти, включващи реални 

рискове.12 

След провеждането на парламентарни и президентски избори в Украйна през 2018–2019 

г. може да се постигне напредък към временно уреждане на конфликта в Донбас въз основа на 

Минското споразумение - 2. Основата на такова споразумение може да бъде дълго прекратяване 

на „огъня” и търсене на примирие. Киев би могъл да осигури на Донбас определена степен на 

автономия в рамките на Конституцията на Украйна в замяна на реинтеграцията на този регион 

в хуманитарното, икономическото и политическото пространство на Украйна.13 Свободните 

избори в Донбас с поканата на международни наблюдатели биха позволили избирането на 

регионални лидери, които са в състояние да водят конструктивен диалог с Киев. Суверенитетът 

на Украйна ще бъде възстановен в целия Донбас, съседен на украинско-руската граница. 

 

 

 

                                                           
12 Pifer, Steven. How to End the War in Ukraine. What an American-Led Peace Plan Should Look 
Like.//foreignaffairs.com 
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2019-11-21/how-end-war-ukraine  [Посетено на 01.12.2019] 
13 The Ukrainian cirisis and european security.//rand.org 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR903.html  [Посетено на 01.12.2019] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стига се до извода, че в областта на европейската сигурност показва, че много от 

горещите точки, възникнали след края на Студената война, са на практика замразени. 

Единственото изключение е Нагорни Карабах, където въоръженият конфликт може да избухне 

отново, но Русия, западните страни и Турция полагат съвместни усилия за разрешаване на 

ситуацията. Въпреки това дори замразените конфликти в ерата на хибридната война стават 

много сериозни и изпълнени с опасност. Освен това те могат да доведат до ескалация на 

конфликта в Украйна, както и до инциденти, включващи въоръжените сили и активи на Русия 

и НАТО. Въпреки че вероятността за регионална война в Украйна или балтийските държави 

между Русия и страните от НАТО остава много малка, тя не може да бъде пренебрегната. 

Ескалацията на конфликта в източна Украйна може да бъде предотвратена чрез 

въвеждане на устойчиво примирие. Но подходът, при който примирието зависи от 

възстановяването на суверенитета на Украйна в рамките на територията по цялата украинско-

руска граница в Донбас, означава, че няма да бъде постигнато примирие. Следователно 

осигуряването на прекратяване на обстрелите с използването на артилерия и стрелково оръжие 

по линията на контакт в Донбас трябва да се разглежда като приоритет, а не да е обвързан с 

въпроса за политическо уреждане, което едва ли ще бъде приложено в близко бъдеще. Ако на 

тази територия в бъдеще няма да бъде възможно разгръщането на силите за разделяне на 

враждуващите страни, които са в състояние да установят истинско прекратяване на огъня, 

Европа все още е твърде далеч от сключването на цялостно споразумение за нов режим 

на международна сигурност. Режимът, който действително съществуваше от края на Студената 

война чак до кризата в Украйна, вече не може да бъде възстановен. Нови споразумения от 

Хелзинки, наричани понякога Хелзинки-2, няма да бъдат сключени в близко бъдеще. В 

средносрочен план - от пет до седем години - ако политическите промени в Русия и САЩ 

позволяват, е възможно да се стигне до частични споразумения в тази област. Това ще изисква 

определени усилия от страна на Русия и западните страни - те трябва да установят 

сътрудничество в редица области, дори ако в други области и в отношенията като цяло 

преобладават неблагоприятните фактори и взаимното отчуждение. 
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СЪКРАЩЕНИЯ 

 

1. БРИКС - е наименование на група страни с влияние в международната икономика 

(Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка) 

2. НАТО - Организацията на Северноатлантическия договор 

3. ООН - Организация на обединените нации 

4. САЩ - Съединени американски щати 

5. ШОС - Шанхайска организация за сътрудничество 
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