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ЛИДЕРСТВОТО В СТРАТЕГИЧЕСКАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ 

НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
 

Стоян Транев 

 

Резюме: Разглежда се влиянието на лидерството върху приобщаването към общите 

стратегически ценности. Възприемано като творческа дейност, лидерството е съвкупност 

от инициативност и непрекъснато търсене на възможности за положителни промени в 

развитието чрез непрестанно изграждане и надграждане на организационните 

способности. Идеята е стратегията да се трансформира в способности, които от своя 

страна да се измерват и оценяват периодично във времето. Мисиите, визиите и ценностите 

се използват, за оформяне на работно поведение на служителите чрез непрестанно 

изграждане и надграждане на организационните способности. 

 

Ключови думи: стратегия, лидерство, управление на човешките ресурси 

 

Изследванията върху поведението на изтъкнати лидери от последното столетие 

достигат до становището, че съвременните лидери се определят като такива, ако 

притежават следните способности за управление [1, 174]: управление на вниманието – 

характеризира се със способността на даден човек да внушава на останалите 

съпричастност към стратегическите цели; управление на идеите – състои се в способността 

да се формулират и внушават разбираеми от всички дръзки идеи; управление на доверието 

– създаване на усещане за стабилност и сигурност сред членовете на общността или 

организацията; самоуправление – използване на силните и слабите страни на характера 

съобразно изискванията на конкретната ситуация. 

За да бъде възприет като модел за подражание, лидерът трябва да бъде 

ентусиазиран, комуникативен, уверен в себе си, с остър ум и гъвкаво мислене. Пред очите 

ни се създава съвсем нов тип мениджър – креативен, с висок коефициент на 

интелигентност, крайно мобилен, инициативен, умеещ да работи в мултикултурна среда 

[10, 138]. Професионалната компетентност и силната воля допълват картината и правят 

приложими останалите качества [12]. На практика лидери са тези, които успяват 

ефективно да обединят хората в организацията и да ги мобилизират за постигане на 

стратегическите цели. Процесът би бил сполучлив, ако е съобразен с действието на два 

типа фактори – личностни и групови. При положение, че съвсем хипотетично асоциираме 

лидерството с математическа задача, то личностните качества са необходимото условие, а 

груповите – достатъчното, за нейното решаване [13]. 

Правото на власт, като процес на въздействие върху хората, намира израз в 

координирането на усилията при постигането на стратегическите цели. Въздействието се 

осъществява на следните равнища: интелектуално, емоционално и поведенческо. 

Интелектуалното влияние е свързано с разясняването на мисията на организацията и 

убеждаването в състоятелността на поставените цели. В емоционално отношение усилията 

са насочени към активизирането на екипа и насърчаването му за съвместни действия. 

Личното участие в изпълнението на поставените задачи е пример за останалите и е израз 

на поведенческо влияние. 
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Подтикването към действие на останалите членове на екипа е свързано с 

чувството на оптимизъм, като принципен подход към изпълнението на всяка стратегическа 

задача. 

 

Лидерски екип и ефективност 

 

Чувството за неотложност е много полезно при сформирането на лидерски екип, 

който ще трябва да осъществи стратегическата трансформация. Без екип с подходящи 

лидери, който да насочват и управляват процесите и хората, определената стратегическа 

промяна в организацията трудно може да се случи. 

Подходящи хора за лидерски екип могат да се търсят навсякъде в организацията. 

Не е задължително хората от този екип да са мениджъри от традиционната йерархия. За да 

се води определена стратегическа промяна е нужно да се сформира ядро от влиятелни 

хора, чиято власт произтича от различни източници, като например статуса, авторитета, 

познанствата, експертни знания и не на последно място харизмата. Това ядро от ключови 

лидери следва да работи не просто като отделни индивидуалности, а като стратегически 

екип с правилната комбинация от способности, който има за цел да осъществи желаната 

стратегическа промяна. Ефективната екипна работа на тези лидери сама по себе си е едно 

предизвикателство. Според Д. Котър ключово стратегическо решение е сформирането на 

лидерски екип способен – по членски състав и метод на действие, да предвожда трудния 

процес на стратегическа трансформация [12, 10-25]. 

За да се изгради лидерския екип за осъществяване на определена промяна, 

топлидерът: сформира група от ентусиасти с подходящи знания и лидерски умения, които 

имат чувството за неотложност – промяната следва да се осъществи; инициативата по 

създаване на екипа е фокусирана върху изграждане на доверие между съекипниците и 

силна съпричастност към екипната цел; привличат се подходящи нови членове към екипа, 

а ако се налага, от време на време и освобождаване на неподходящите хора. 

При осъществяване на широкомащабна стратегическа промяна хората от 

лидерския екип имат нужда от визия – яснота относно посоката. Ясната визия помага на 

всички да разберат защо от тях се иска да направят едно или друго нещо. Разбраната визия 

придава усещане за смисъл. За да изгради правилно визията за стратегическа промяна, 

топлидерът: определя ключовите ценностите, които са ядрото на осъществяване на 

стратегическата промяна; визията се формулира в 2-3 изречения – кратка формулировка, в 

която се улавя есенцията на това, което организацията ще представлява в бъдеше; 

създаване на ясна стратегия за осъществяване на визията. 

Овластяване на действието [12, 56-80] – когато хората започнат да разбират 

визията и да действат въз основа на нея, ролята на лидера се измества към това да 

отстранява бариерите пред действията по стратегическата трансформация. Често една 

голяма пречка може да е някой мениджър. Подчинените могат да разбират визията, но 

въпросният ръководител да не вярва в нея и дори да я саботира. В такава ситуация 

подчинените не могат да помогнат промяната да се случи. Друга сериозна бариера може да 

са системите – правилата, процедурите и начините на работа в организационната йерархия. 

Системите могат да вържат ръцете на служители, които иначе искат да подпомогнат 

реализирането на желаната промяна. Още една сериозна пречка може да е информацията и 

по-специално липсата на информация. Когато липсва обратна връзка към хората, относно 

това как се справят по отношение на промяната, логично е техният ентусиазъм по тази 

тема да намалее. 



Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 2, 2021, https://spisanie-su.eu 

 
 6  

Една от най-големите бариери е негативното мислене. След години на стабилност 

или провалени опити за промяна в миналото е възможно хората да имат дълбокото 

убеждение, че не са способни на „скок“. Лидерският екип следва да елиминира пречките, 

които блокират действието, особено с блокиращите стратегическата инициатива шефове, с 

липсата на информация, с погрешната система за измерване на изпълнението и за 

заплащане и с недостига на самоувереност. 

За да овласти действието, топлидерът – открива лидери с хъс за извършване на 

промяна, чиято основна роля да бъде да засилват увереността на останалите; създава 

организационна структура и системи за оценка и възнаграждение, които да са в унисон с 

визията за промяна и вдъхновяват оптимизма и самоувереността; отдава признание и 

позитивна обратна връзка на хората, които осъществяват промяната; взема бързи мерки за 

отстраняване на бариерите (човешки или други) [7]. 

Създава центрове на промяната – обучение и обособяване на модерна структура за 

трансформация на знанията в стратегическа промяна. Когато в организацията има 

овластено действие в посока към стратегическа трансформация, могат да се извоюват 

победи. Без достатъчно победи, които да са видими, навременни и смислени за останалите, 

усилията за стратегическа трансформация ще срещнат сериозно противодействие. За да 

постига победи, лидерът на центъра може да потърси проекти за изпълнение, които могат 

да се приключат успешно без помощ от критиците на промяната; да награждава хората, 

които активно се включват в работата по постигане на набелязаните цели. 

С постигнатите първи победи усилието за стратегическа промяна нараства и 

набира инерция. Хората стъпват на тази инерция, за да направят визията реалност. 

Лидерът на всеки център анализира резултатите след всяка поредна победа и преценява 

какво още може да се подобри; поставя нови цели, за да подхранва инерцията, която вече е 

постигната; включва в екипа нови свежи хора, които чрез своята експертиза да ускоряват 

постигането на стратегическите цели [3, 763-772]. Успехът ражда успех. 

Промяната е успешна и устойчива, само когато се създаде нова, подкрепяща и 

достатъчно силна организационна култура. Подкрепящата култура дава корени на новите 

начини на действие. Ако подобна култура липсва, скоковете в бъдещето могат бързо да се 

подхлъзнат обратно в миналото. Успешната промяна е крехка. Лидерът създава истински 

истории за новата организация, какво прави и защо ще има успех. Отдава публично 

признание на ключови членове на ръководния екип по промяната, за да знаят новите и 

старите служители на организацията за приноса им. Използва новите ценности при 

наемането на нови служители, с цел да им се показва убедително от какво се интересува 

организацията и на какво държи. Използва кариерното развитие, за да назначава на 

влиятелни и видими длъжности сътрудници с влияние и експертиза, които действат 

съобразно новите ценности. 

 

Навременно и подходящо обучение 

 

Разработената стратегия, ако не се реализира, остава едно добро стратегическо 

намерение. Без способност да се превърнат насоките за развитие в действия, стратегията 

остава безжизнена. Стратегията изисква промяна в основните, характерни за компанията 

способности и компетенции [14]. Компетенциите са онова, което организацията прави 

добре. Промяна в организационната структура или организационните процеси без 

подобряване на компетентността няма да даде дългосрочни резултати. Лидери, които 

разместват квадратчетата в органиграмите на компаниите си, но не успяват да се справят с 
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развитието на основните компетенции, създават бумащина, не промяна. Днес, 20-те години 

на 21 век, лидерите управляващи развитието на човешките ресурси имат за цел да създават 

стойност за потребители, инвеститори и служители. Иновативните практики за управление 

на човешките ресурси осигуряват както компетентността, така и съпричастието на 

служителите по всички нива на организацията [8].  

Компетентност – означава, че служителите притежават знанията, уменията и 

способностите за работа в бъдещето, не в миналото. Тези компетенции могат да дойдат по 

линия на тяхното закупуване (наемане на нови служители), изграждане (обучение или 

развитие на настоящия персонал), заемане (формиране на стратегически съюзи за 

използването на таланти), отхвърляне (освобождаване на непригодния персонал) и 

обвързване (задържане на най-добрите служители). Знанията и уменията превръщат 

човешките ресурси в стратегически ресурс на организацията [2, 14]. 

Съпричастие – означава, че служителите се идентифицират с целите и 

намеренията на организацията и дават максимума от себе си за постигане на 

стратегическите цели. Съпричастието се поражда от създаването на достатъчно ценно за 

персонала предложение, така че служители, които създават стойност, да получават 

стойност. И най-накрая, практиките по управление на човешките ресурси могат да 

увеличават стойността за инвеститорите – собствениците на компаниите. Инвеститорите 

следят финансовите параметри, като например паричните потоци, маржовете и 

доходността на акция, но все повече следят за „качеството на доходите“ си. 

Нематериалните активи направиха революция в разбирането за начина, по който работят 

финансовите пазари. Сред най-ценените нематериални активи са талантът, бързината, с 

която се действа на пазара, способността да се иновира, качеството на продуктите, 

екипността и лидерството [14]. Колкото повече инвеститорите се доверяват на тези 

нематериални активи, толкова повече в тяхното съзнание се увеличава стойността от 

паричните потоци на компанията. Практиките за управление на човешките ресурси често 

пъти лежат право в сърцето на подобни нематериални активи. 

За да се извърши промяна в управлението на човешките ресурси и се премине от 

административната работа към тази, която създава стойност за служители, потребители и 

инвеститори, фокусът на управлението на човешките ресурси следва да се насочи към 

формиране на стратегически способности. Те оформят идентичността или т.нар. ДНК на 

компанията. Лидерите, разбиращи, че управлението на човешките ресурси трябва да 

добавя стойност се фокусират върху изграждането на способности. Процесът на създаване 

на ключови способностите се извършва в три етапа [9]. 

 

Дефиниране на желаните способности 

 

За да се превърне една стратегия в конкурентоспособност, следва да бъдат 

дефинирани организационните способности – представляват нещата, в които компанията 

трябва да е добра, за да осъществи стратегията си и да добие конкурентоспособност. По-

долу се предлага ориентировъчен списък със способности, от които една организация 

може да има нужда, за да постигне своите стратегически цели [14]. Чрез него се определя в 

какво трябва да е добра организацията за да успее да реализира стратегията. Формиране на 

необходимите способности и обезпечаването на тяхното придобиване от човешките 

ресурси е основна задача на стратегическия мениджмънт.  
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Способност „Скорост“ – Ние, като организация, сме способни да се придвижваме 

бързо към нови пазари, възможности, информационни системи, да се променяме, 

адаптираме и да сме гъвкави според ситуацията. 

Способност „Съобразяване с клиентите“ – Ние, като организация, сме способни да 

знаем, да обслужваме, да сме близо до, да си сътрудничим и изграждаме близост с 

клиентите. 

Способност „Доставка“ – Ние, като организация, сме способни да осигуряваме 

отговорност, да имаме стил на работа, ориентиран към резултатите и дисциплината да 

спазваме обещанията си, да имаме способността да работим съгласно най-високите 

професионални стандарти. 

Способност „Съюзи“ – Ние, като организация, сме способни да формираме 

мениджърски, държавни и всякакви други партньорства (джойнт-венчъри, стратегически 

съюзи, сливания, придобивания, лицензионни споразумения, публичночастни 

партньорства). 

Способност „Култура“ – Ние, като организация, сме способни да създаваме и 

формираме нова култура, която да бъде фирмена марка в очите на клиенти, служители и 

инвеститори, да имаме общи цели и поглед върху бизнеса. 

Способност „Иновации“ – Ние, като организация, сме способни да създаваме нови 

начини за правене на нещата, нови бизнес модели за развитие, административни иновации, 

продуктови иновации. 

Способност „Управление на познанието“ – Ние, като организация, сме способни 

да се учим от успехите и неуспехите, да генерираме и използваме идеите. 

Способност „Употреба на технологиите“ – Ние, като организация, сме способни да 

използваме най-новите трендове в технологиите, с приложение вътре и вън от компанията. 

Способност „Чувство към външния свят“ – Ние, като организация, сме способни 

да идентифицираме трендовете в държавите, правото и общностите, за да сме в състояние 

да адаптираме политиките си (например изискванията за опазване на околната среда) към 

заобикалящия ни свят. 

Способност „Лидерство“ – Ние, като организация, сме способни да 

идентифицираме качествата и резултатите на лидерите на бъдещето, да създаваме 

лидерска марка и да инвестираме в способите за създаването й. 

Способност „Качество“ – Ние, като организация, сме способни да осигуряваме 

качество във всичко, което вършим, да инвестираме в качеството на процеси и продукти, 

да споделяме общ поглед за качеството и непрекъснатото му подобряване. 

Способност „Сътрудничество“ – Ние, като организация, сме способни да 

създаваме синергия между различните части на нашия бизнес, да правим така, че общото 

да е по-голямо от сбора на отделните му части както на организационно ниво, така и на 

екипно ниво. 

Способност „Ефикасност“ – Ние, като организация, сме способни да подобряваме 

ефикасността, да намаляваме разходите чрез продуктивност, инвестиции в капитал и 

процеси. 

Способност „Таланти“ – Ние, като организация, сме способни да създаваме 

човешки капитал и да сме уверени, че притежаваме компетентен и съпричастен персонал 

по всички нива на организацията. 
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Одит на ключовите способности 

 

Веднъж след като са идентифицирани ключовите способности, те могат да се 

одитират регулярно, за да се гарантира, че организацията е в състояние да постигне 

бъдещите си цели. Образецът за провеждане на такива одити идва от опита от заседания на 

бордове на директори [4, 27-30]. Повечето заседания на бордове на директори започват със 

стратегически преглед – степента, в която фирмата е изпълнила, изпълнява и ще изпълнява 

предварително дефинираната бизнес стратегия. Стратегическият преглед може да 

фокусира на мнението на потребителите за стоките или услугите, ходовете на 

конкуренцията и трендовете в индустрията. 

Идеята е да се провежда и одит на стратегическите способностите, заедно със 

стратегическия и финансовия преглед. Започва с идентифициране на ключовите 

способности (от по-горе), от които фирмата се нуждае, за да е успешна, а след това се 

проследява състоянието на тези способности към настоящия момент, за да се види в каква 

степен тези способности са внедрени и присъщи за компанията [14]. 

В известна компания по време на срещата на борда на директорите талантът се 

измерва чрез [11]: отчет за индикатори на продуктивността (брой произведени единици 

продукция на разход за труд); загубата на ключов талант (процент на целеви групи 

талантливи служители, които са напуснали компанията в предходните 90 дни); моралът 

(чрез скала за съпричастност, съставена от 10-12 показателя, измервана на тримесечие сред 

извадка от персонала) и сила на „резервната скамейка“ (процент на ключови мениджъри, 

които са придобили допълнителни знания и умения на работното си място). Всяка една от 

способностите, описани в по-горе може да бъде одитирана [14]. Това са основните 

индикатори за стойността и съпричастието на служители, потребители и инвеститори. 

Мениджърите, които следят тези показатели създават организация, която носи стойност на 

служители, потребители и инвеститори. Тези способности могат да се одитират от борда 

на директорите както за компанията като цяло, така и за отделни дивизии, бизнес единици 

или функционални направления… навсякъде, където става дума за прилагане на 

стратегията на компанията [8].  

 

Създаване на Балансирана карта за оценка на ЧР 

 

Създаване на Балансирана карта за оценка на човешките ресурси [8, 250-252], в 

която да се записват и проследяват способностите. Тя е фокусирана върху измерване и 

проследяване на онези способности, които са критично важни за успеха на бизнеса [5] 

Такава карта може да бъде [9]: 

Стратегия: Какви са целите, приоритетите и стратегията на организационната 

единица? 

Способности: Какви способности са необходими, за да се постигнат целите, 

приоритетите и стратегията? Способност N1, Ni………….Ns (за i от 1 до s).  

Измервания: Как ще проследяваме и измерваме тези способности?  

 

Заключение 

 

Лидерството е ефективно влияние, насочена към моделиране на хората чрез 

приобщаване към общи ценности с фокус – постигане на дръзка цел. Възприемано като 

творческа дейност, лидерството е съвкупност от инициативност и непрекъснато търсене на 
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възможности за положителни промени в организационното статукво чрез непрестанно 

изграждане и надграждане на организационните способности. Един успешен лидер винаги 

приема инициативността и творчеството в действията на своите подчинени – те са фактор 

за развитието на организацията като цяло. Инициирането на активност и мотивирането за 

възприемане на определени организационни приоритети и цели като лични, осигуряват 

влагането на усилия за повишаване на компетентността и съпричастието на служителите 

по всички нива на организацията. 

Стратегията се трансформира в способности, които от своя страна се измерват и 

оценяват периодично във времето. Усвояването или не усвояването на важните 

способности има своите последици. Когато бизнес центровете усвоят ключовите 

способности, мениджърите се възнаграждават или финансово, или чрез повишение. Когато 

не успеят да се „снабдят“ с така важните способности, следват негативни последици. Така 

или иначе, „собственик“ на одита на човешките ресурси са линейните мениджъри [6], не 

специалистите по ЧР. В ръцете на линейните мениджъри лежи отговорността да използват 

резултатите от одитите на човешките ресурси, за да изградят способности и за да 

осъществят стратегиите. 

Мисиите, визиите и ценностите могат да се използват, за да се оформи работното 

поведение на служителите чрез непрестанно изграждане и надграждане на 

организационните способности. Технологиите, които налагат реинженеринг на редица 

процеси и дейности, могат да добавят стойност, когато способностите вътре в 

организацията са в унисон със стратегията ѝ. Лидерите с дръзки нови планове и визия, 

отделящи нужното внимание на одитите на човешките ресурси изграждат ефективен 

бизнес потенциал. 

 

Статията е разработена по проект НИХ-449/2021 „Модерни методи за вземане 

на управленски решения“ – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 2, 2021, https://spisanie-su.eu 

 
 11  

Библиография: 

1. Илиев, Ц. (2016). Лидер и лидерство – същност и теоретични конструкции. 

ibsedu.bg/media/Trudove/2016/Body_159_180.pdf 

2. Караджова, З. (2015). Управление на времето на човешките ресурси в туризма. Бургас:  

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.  

3. Системи за управленски контрол и организационна култура. (2010). VІІІ-ма МНК на СФ 

при ТУ-София, сборник, стр.763-772. 

4. Стоянов, Е. (2011). Съвременната организация като обект за одит при управлението 

на човешките ресурси. – В: сп. „Управление и устойчиво развитие“ на ЛТУ, бр.3/2011, стр. 

27-30.  

5. Стоянов, Е. (2010). Социален одит на съвременната организация. ГНК на катедра 

„Управление“ при УНСС, сборник, стр. 418-425.  

6. Стоянов, Е. (2013). Одит – източници и институционализация. Бургас: Флат.  

7. Транев, С. (2013). Дилемата координиране. Бургас: Флат. 

8. Транев, С. (2019). Основи на мениджмънта. София: Авангард – Прима.  

9. Улрих, Д. Одит на човешките ресурси. DaveUlrich.com /14. 04. 2016/ 

10. Цанов, И. (2019). Българското в българското стопанско управление. София: Авангард 

Прима.  

11. Aiken, C., K. Scott. (April 2009). The Irrational Side of Change Management. – In: The 

McKinsey Quarterly. McKinsey&Company. Retrieved 18 June 2009. 

12. Kotter, J. (1996). Leading Change. Harvard Business School Press.   

13. Northouse, P. (2001). Leadership: Theory and Practice. Second edition. London: Sage.  

14. https://www.novavizia.com/odit-na-choveshkite-resursi/12.03.2021 

 

За автора 

Стоян Транев Транев, доцент, доктор  

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, бул. „Проф. д-р Якимов“ №1  

катедра „Икономика и управление“  

Ел. поща за контакт: tranev@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 2, 2021, https://spisanie-su.eu 

 
 12  

МЕНИДЖМЪНТ НА АВИАЦИОННАТА СИГУРНОСТ  

В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА 
 

Иван Цанов   

 

Резюме: В статията се описват и анализират някои ключови въпроси относно 

мениджмънта на авиационната сигурност в България и по света. Конкретният 

изследователски интерес се съсредоточава върху четири проблема от теоретично и 

практическо естество: Законодателна рамка на авиационната сигурност в България; 

Информация за охраната, процесите по гарантиране на сигурността и проверките за 

безопасност; Авиационни събития, реализирани с български ВС в страната и чужбина и с 

чужди ВС във въздушното пространство на Република България през 2019 г.; Мениджмънт 

на авиационната сигурност по света.   

 

Ключови думи: мениджмънт на авиационната сигурност, управление на авиационната 

сигурност, авиация, въздухоплаване, сигурност    

  

Въведение 

 

Мениджмънтът на авиационната сигурност в България и по света, несъмнено, е от 

значителен теоретичен и практически интерес. Нещо повече – на мнение сме, че този 

интерес непрекъснато се усилва. Във визираното изследователско поле са налице първите 

постижения, но се откриват и голям брой все още нерешени проблеми, които чакат своето 

разрешаване. В нашата публикация се съсредоточаваме върху четири ключови въпроса, 

които се отнасят до мениджмънта на авиационната сигурност в България и по света, както 

следва: Законодателна рамка на авиационната сигурност в България; Информация за 

охраната, процесите по гарантиране на сигурността и проверките за безопасност; 

Авиационни събития, реализирани с български ВС в страната и чужбина и с чужди ВС във 

въздушното пространство на Република България през 2019 г.; Мениджмънт на 

авиационната сигурност по света. 

 

1. Законодателна рамка на авиационната сигурност в България  

 

Сферата на авиационната сигурност е относително силно нормативно регулирана в 

обсега на българския правен мир, за разлика да кажем, от сигурността в сферата на спорта. 

В тази връзка органите, организациите (юридическите лица) и индивидите (физическите 

лица), които са оправомощени да реализират дейности в областта на авиационната 

сигурност, нямат много голяма свобода на действие от юридическа гледна точка, като те 

трябва да функционират стриктно в рамките на предписаните правни разпоредби. Поради 

тази причина трябва да бъдат представени част от най-важните текстове, които касаят 

правната регулация на авиационната сигурност в Република България.    

Според българският законодател сигурността в гражданското въздухоплаване се 

постига посредством следните мерки за сигурност (Закон за гражданското 

въздухоплаване, Обн. ДВ, бр. № 94 от 01 декември 1972 г., множество изменения и 

допълнения): 



Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 2, 2021, https://spisanie-su.eu 

 
 13  

Чл. 16и. (Нов – ДВ, бр. 66 от 2008 г., в сила от 25.07.2008 г.; предишен чл. 16з, бр. 

81 от 2011 г.) (1) Сигурността в гражданското въздухоплаване се постига чрез:  

1. издаване на нормативни и индивидуални административни актове, приемане на 

програми за сигурност, планове за действие при незаконна намеса и други актове на 

ръководителите на авиационните оператори, летищните оператори, операторите по 

наземно обслужване и от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“;  

2. въвеждане на системи за физическа защита;  

3. определяне на зони за сигурност и на реда за пребиваване в тях;  

4. контрол и проверка на лица и вещи при влизане (излизане) във/от зоните за 

сигурност;  

5. подготвен персонал за изпълнение на задачи по сигурността.  

(2) Мерките за сигурност се предприемат единствено за постигане на сигурността 

във въздухоплаването, като се избират тези, които в най-малка степен ще окажат 

негативно въздействие върху конкретното лице и обществото.  

(3) Негативният резултат от избраната мярка за сигурност не може да е явно 

непропорционален спрямо очакваната успешна последица от нея.  

(4) Избраната мярка за сигурност се прилага до постигане на целта й или до 

момента, в който се установи, че целта не може да се постигне. 

Пак според българският законодател субектите, които осигуряват постигането на 

сигурността в гражданското въздухоплаване, съобразно функционалната си компетентност 

са посочени по-долу (Закон за гражданското въздухоплаване, Обн. ДВ, бр. № 94 от 01 

декември 1972 г., множество изменения и допълнения):  

Чл. 16к. (Нов – ДВ, бр. 66 от 2008 г., в сила от 25.07.2008 г.; изм. и доп., бр. 63 от 

2010 г.; предишен чл. 16и, бр. 81 от 2011 г.; изм., бр. 1 от 2019 г.) (1) (Предишен текст на 

чл. 16и – ДВ, бр. 63 от 2010 г.) Субектите, осигуряващи постигането на сигурността в 

гражданското въздухоплаване, съобразно функционалната си компетентност са:  

1. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез 

прилагането и развиването на Националната програма за сигурност в гражданското 

въздухоплаване;  

2. Съветът за сигурност на гражданското въздухоплаване;  

3. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“;  

4. летищната администрация или летищните оператори, на които са възложени 

функциите на летищна администрация;  

5. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“;  

6. авиационните оператори;  

7. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) операторите по наземно обслужване и пълноправните 

контрольори (регулирани агенти);  

8. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2010 г.) съответните служби на Министерството на 

вътрешните работи;  

9. (изм., изцяло – ДВ, бр. 63 от 2010 г.) Агенция „Митници“;  

10. съответната служба на Министерството на външните работи, пряко свързана с 

обезпечаването на сигурността в гражданското въздухоплаване;  

11. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2010 г.) Държавна агенция „Национална сигурност“.  

12. (нова – ДВ, бр. 63 от 2010 г.) съответните структури на Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия, участващи в осъществяване на контрола, управлението и използването на 

националното въздушно пространство.  
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(2) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2010 г.) Съветът за сигурност в гражданското 

въздухоплаване се състои от представители на Главна дирекция „Гражданска 

въздухоплавателна администрация“, Министерството на вътрешните работи, 

Министерството на отбраната, Агенция „Митници“ и на Държавна агенция „Национална 

сигурност“ и се ръководи от заместник-министър на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, заместник-министър на отбраната, главния секретар на 

Министерството на вътрешните работи и от председателя на Държавна агенция 

„Национална сигурност“, които са съпредседатели на съвета.  

(3) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2010 г.) Съветът за сигурност в гражданското 

въздухоплаване е консултативен орган към министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната, 

председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и министъра на финансите за 

стратегическо планиране и осъществяване на консултации, съгласуване, сътрудничество и 

координация между ведомствата, юридическите и физическите лица, които имат 

задължения за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване.  

(4) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2010 г.) Съветът може да привлича в своята работа и 

представители на други ведомства, както и експерти в областта на гражданското 

въздухоплаване.  

(5) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2010 г.) Административното обслужване на дейността на 

Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване се осигурява от Главна дирекция 

„Гражданска въздухоплавателна администрация“. 

 От представени законови текстове става ясно, че дейностите в сферата на 

авиационния мениджмънт в България, които трябва да бъдат предприемани от съответните 

юридически и физически лица, са многобройни и твърде сложни за осъществяване от 

управленска гледна точка, тъй като включват консултации, съгласуване, сътрудничество и 

координация. Това е така, тъй като мащабът на управляемост тук е със значителни 

стойности, а и субектите, които участват в реализацията на авиационния мениджмънт са 

много на брой.       

 

2. Информация за охраната, процесите по гарантиране на сигурността и проверките 

за безопасност 

 

В официалният сайт на МВР (https://www.mvr.bg/press, 2021) е представена 

следната полезна информация (клиентски ориентирана) за охраната, процесите по 

гарантиране на сигурността и проверките за безопасност:  

При посещение на международно летище на територията на Република България 

паркирането пред и в близост до терминалните сгради не е позволено. В случай че водач 

на автомобил желае да паркира на територията на комплекса, това може да стане на 

паркингите, обособени за целта от летищния оператор. 

Важно е пътуващите да имат предвид, че на летищата няма обособени места за 

съхранение на багаж и не е разрешено оставането на багаж без надзор. За гарантиране на 

собствената и безопасността на околните пътниците не трябва да се съгласяват да 

наблюдават багажа на непознати.  

Охраната на международните летища в Република България се осъществява от 

полицейските служители на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Аерогари. 

Проверки на самоличност и условия за преминаване през държавната граница 



Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 2, 2021, https://spisanie-su.eu 

 
 15  

Граничните полицаи, в изпълнение на правомощията си по Закона за МВР, 

извършват гранични проверки. Те представляват система от последователни действия и 

организационни мерки по отношение на всяко лице, преминаващо през държавната 

граница. Целта е установяване на самоличност, наличието на необходимите условия за 

преминаване през държавната граница и липсата на мерки, ограничаващи движението му 

през границата на Република България. 

За малолетните и непълнолетни български граждани, които отпътуват от страната 

непридружавани от родителите/родител, граничните полицаи изискват писмено съгласие 

(декларация) за пътуване от отсъстващия/отсъстващите родител/и, попечител, настойник – 

български гражданин. Подписът в документа следва да е заверен от компетентен орган по 

Закона за нотариусите и нотариалната дейност или с апостил. 

Преди предприемане на пътуване е важно родителите или придружителите на 

малолетни и/или непълнолетни да проверят валидността и редовността както на 

документите за пътуване, така и на придружаващите документи, удостоверяващи 

съгласието на родителите, настойниците или попечителите. Придружителите представят за 

гранична проверка оригинал на документа за съгласие на родителите за пътуване или 

съдебен акт, с който се разрешава напускане на страната. Копие от съответния документ 

остава за съхранение на ГКПП.   

Проверки за сигурност на заминаващите 

Летищният оператор осъществява проверките за сигурност на всички заминаващи 

пътници. При извършването им се спазват правилата и процедурите, описани в 

европейското и националното законодателство. 

Преди началото на пътуването, всеки пътник е длъжен да се запознае със списъка 

на предметите, забранени за превоз в пътническата кабина и товарното помещение на 

самолета. Подробен списък може да бъде намерен на сайта на всяко летище и 

авиокомпания. 

Пътуващите и техният ръчен багаж са обект на проверка както за забранени за 

превоз по въздуха предмети, така и за количествата пренасяни течности, аерозоли и 

гелове. 

Преминаването през пункта за проверка за сигурност протича в следната най-обща 

последователност: 

• отделно представяне пред служител на сигурността на летището на пренасяните 

мобилни, електронни и електрически устройства и течности; 

• отделно представяне пред служител по сигурността на летището на всички 

метални предмети, намиращи се в облеклото: монети, ключове, колани с 

метални катарами и др.; 

• сваляне на всички връхни дрехи (якета, сака и др.); 

• сваляне на обувките, по преценка на служителя по сигурността; 

• преминаване на ръчния багаж и изброените предмети през конвенционално 

рентгеново устройство; 

• преминаване на пътника през рамков металдетектор; 

• извършване на допълнителна физическа проверка и проверка с други 

технически средства. 

Всеки регистриран багаж е обект на проверка с технически средства. 

От информацията на МВР, касаеща осигуряването на авиационната сигурност на 

летищата в Република България, се вижда, че мерките за безопасност са практически 
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насочени, както и че те се извършват в строга и стандартизирана управленска 

последователност. Въпросните мерки трябва да бъдат непрекъснато усъвършенствани и 

подобрявани, тъй като рисковете и заплахите за сигурността на пътниците, товарите и 

летищната инфраструктура постоянно се преобразуват и са в непрекъсната динамична 

промяна.  

 

3. Авиационни събития, реализирани с български ВС в страната и чужбина и с чужди 

ВС във въздушното пространство на Република България през 2019 г. 

 

В Република България разследването на авиационни произшествия и сериозни 

инциденти се осъществява от Национален Борд за разследване на произшествия във 

въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ) (Безопасност на полетите в 

гражданската авиация през 2019 г., 2020, стр. 3). По този начин е гарантирана 

независимостта на разследването от националния надзорен и контролен орган.  

В случая разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти може 

да се интерпретира и като своеобразен процес в обсега както на авиационния мениджмънт, 

а така също и в сферата на авиационната сигурност. Именно поради тази причина те биват 

представени по-долу.  

За 2019 г. в информационната база на Специализираното звено за разследване на 

авиационни събития (СЗРАС) са постъпили съобщения и са регистрирани и анализирани 

1261 авиационни събития, най-големият брой за последните десет години. В сравнение с 

тези през предходната 2018 това е 73% ръст (Виж Фигура 1).  

 

 
 

Фигура 1. Съобщения за авиационни събития 2008 – 2019 г. 

Източник: СЗРАС, 2020 

 

Всички съобщения за авиационните събития през годината, независимо от начина 

на докладване са били анализирани, съответно класифицирани и нотифицирани към ГД 

ГВА. Увеличението на докладваните събития се дължи до известна степен на увеличен 

обем на летателна дейност или на остаряващата авиационна техника, но във всички е 

констатирано влиянието на човешкия фактор при планирането, подготовката или самото 
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изпълнение на полетите. Отношение към това има системата за докладване и повишената 

култура на безопасност.  

Регистрираните събития за 2019 г. се разпределят както следва: 5 събития, 

класифицирани като авиационно произшествие; 4 събития, квалифицирани като сериозен 

инцидент; 498 събития, квалифицирани като инциденти; 726 събития, квалифицирани като 

събития имащи отношение към безопасността, но без да са инциденти; 28 събития не са 

определени (Безопасност на полетите в гражданската авиация през 2019 г.,  2020, стр. 12). 

Става ясно, че съобщенията за авиационни събития в Република България за 

периода 2008 – 2019 г. бележат непрекъснат и постоянен ръст, което има своите несъмнени 

управленски последици.  

 

4. Мениджмънт на авиационната сигурност по света 

 

 Авиационната сигурност е важен приоритет за най-големите и най-важни 

международни организации, които развиват дейност в сферата на авиационната индустрия. 

Международната организация за гражданска авиация, например, е изготвила т.нар. ИКАО 

Глобален план за авиационна сигурност (ICAO Global Aviation Security Plan – GASeP). 

Този план адресира нуждите на държавите и индустрията при насочването на всички 

усилия  за повишаване на авиационната сигурност посредством набор от международно 

съгласувани приоритетни действия, задачи и цели 

(https://www.icao.int/Security/Pages/Global-Aviation-Security-Plan.aspx, 2021).        

 Глобалният план за авиационна сигурност предоставя възможност на държавите, 

индустрията, заинтересованите страни и ИКАО да работят заедно за постигане на общата 

цел и включва пет приоритета: 

 1. Подобряване на информираността и реакцията спрямо риска; 

 2. Развиване културата на сигурност и човешките способности; 

 3. Подобряване на технологичните ресурси и иновации; 

4. Подобряване на надзора и осигуряване на качеството; 

5. Увеличаване на сътрудничеството и подкрепата.     

В Глобалния план се отбелязва, че авиационният отрасъл играе значителна роля в 

глобалната икономика. Безопасните въздушни превози допринасят за развитието на 

търговията и туризма и укрепването на политическите и културните връзки между 

държавите. Към 2030 г. обемът на международните пътнически превози се очаква да 

достигне до 6 милиарда човека в сравнение със сегашния обем (2017 г.), който е 

приблизително равен на 3.3 милиарда, а масата на превозвания товар ще нарасне от 50 

милиона тона до 125 милиона тона. Авиацията съдейства за глобалния икономически ръст 

и е ключов фактор за икономическото развитие и прогреса в много държави по света.   

Инцидентите в областта на авиационната сигурност оказват очевидно влияние 

върху пасажерите, особено когато такива инциденти водят до травми и човешки жертви и 

предизвикват снижаване на доверието към въздушния транспорт, както и спадове в 

сферата на туризма и търговията. Като осигуряват сигурността на авиационната система 

държавите помагат за укрепването на общественото доверие към собствената авиационна 

система и създават здрава основа за развитие на всемирната търговия и туризма.    

Авиацията има глобален характер, което означава, че държавите зависят от 

ефективността на системата за авиационна сигурност и те трябва да създават съвместно 

обща безопасна авиационна среда. Независимо от усъвършенстването на системата за 

авиационна сигурност, терористите както и преди разглеждат гражданската авиация като 
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привлекателна цел за атаки и продължават да експлоатират реалните или предполагаемите 

уязвими места в системата на международната гражданска авиация с цел да предизвикат 

значителни човешки жертви, да нанесат икономически щети и да нарушат връзките и 

търговията между държавите.    

   

 
 

Фигура 2. Мерките за сигурност са неизбежни за всяко едно летище по света 

Източник: securitysolutionsmedia.com 

   

Повишаването на равнището на авиационната сигурност в целия свят, несъмнено, 

ще донесе финансови и други финансови ползи, се казва също така в Глобалния план за 

авиационна сигурност. Икономическите и финансовите последствия от терористичните 

атаки и нарушаването на режима за авиационна сигурност за държавите, летищата, 

авиокомпаниите и заинтересованите страни могат да бъдат много съществени, а ценността 

на загубените човешки живота неизмерима. Терористичните атаки от 11 септември 2001 г., 

когато терористите отвлякоха четири граждански въздухоплавателни средства с цел 

извършване на атаки, предизвикаха съвкупна загуба от около 2 трилиона щатски долара. 

Също така са възможни и други последствия в резултат на ниското качество на 

стандартите и мерките по осигуряване на авиационната сигурност, вкл. загуба на доверие у 

обществото и инвеститорите, както и влияние върху туризма, търговията и свързаността на 

въздушната мрежа (Global Aviation Security Plan, 2017).   

В рамките на Европейския съюз действа специална структура, която се занимава с 

проблемите на авиационната сигурност – Европейска агенция за авиационна безопасност 

(ЕААБ) – European Union Aviation Safety Agency (EASA) (easa.europa.eu, 2021). 

Европейската агенция за авиационна безопасност носи отговорност за гарантирането на 

безопасността и опазването на околната среда в сектора на въздушния транспорт в Европа 

(https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/easa_bg). 

• Роля: Гарантира безопасността и опазването на околната среда в сектора на 

гражданската авиация в Европа;  

• Директор: Патрик Кай; 
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• Членове: 27-те държави от ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, 

Норвегия; 

• Партньори: Европейски органи в областта на гражданското въздухоплаване; 

• Създадена: 2002 г.; 

• Брой служители: 840; 

• Седалище: Кьолн (Германия). 

Задачите на ЕААБ включват: 

• Хармонизиране на разпоредбите и сертифицирането; 

• Развитие на единен авиационен пазар в ЕС; 

• Изготвяне на технически правила в областта на въздухоплаването; 

• Типово сертифициране на въздухоплавателни средства и компоненти за тях; 

• Одобряване на дружества, които проектират, произвеждат и поддържат 

въздухоплавателни продукти; 

• Осигуряване на надзор на безопасността и помощ на страните от ЕС (например 

във връзка с въздушни операции, управление на въздушното движение); 

• Информиране за европейски и световни стандарти за безопасност; 

• Работа с международни заинтересовани страни за подобряване на безопасността 

в Европа (например списъка на ЕС за авиационна безопасност – списък на 

забранените авиокомпании). 

ЕААБ се състои от пет дирекции: 

• Изпълнителна дирекция – включва главен инженер, отдел за комуникации и 

качество, правен отдел; 

• Стратегия и управление на безопасността – информация и резултати във връзка 

с безопасността, стратегия и програми, международно сътрудничество; 

• Сертифициране – директиви относно сертифициране, валидиране и летателна 

годност на въздухоплавателни средства, околна среда, части и устройства, 

надзор на безопасността за дружества от сектора на авиационното проектиране; 

• Дирекция за летателните стандарти – отговаря за стандартизацията (национален 

надзор) и изготвянето на правила за поддръжката, въздушните операции, 

летателния и медицински персонал, ръководството на въздушното 

движение/аеронавигационното обслужване, летищата; 

• Дирекция „Ресурси и подкрепа“ – финансиране и обществени поръчки, човешки 

ресурси, ИТ, услуги за набиране на персонал, корпоративни услуги. 

От представянето на Европейската агенция за авиационна безопасност може да се 

направи изводът, че тя се занимава със сложни и многопосочни управленски задачи, както 

и че притежава разгърната и диференцирана управленска структура. Прави впечатление, 

че управленските функции, които изпълнява ЕААБ в обсега на сигурността са твърде 

широки и всеобхватни, а не се свеждат само до тясно специализирани дейности свързани с 

охрана и физическа сигурност, което може да се оцени като несъмнен положителен 

момент.    
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Заключение 

 

 В публикацията описахме, анализирахме и интерпретирахме накратко някои важни 

аспекти на мениджмънта на авиационната сигурност в България и по света. Установихме, 

че съществува стабилна законодателна рамка на авиационната сигурност в България. 

Представихме информация за охраната, процесите по гарантиране на сигурността и 

проверките за безопасност на територията на Република България. Разгледахме 

авиационните събития, реализирани с български ВС в страната и чужбина и с чужди ВС 

във въздушното пространство на Република България през 2019 г., придружени със 

съответните заключения. Накрая се спряхме върху мениджмънта на авиационната 

сигурност по света, като направихме някои изводи. Очакваме в близко бъдеще още по-

голямо нарастване на изследователския интерес относно проблематиката на авиационната 

сигурност, както и разрешаването на множество практически въпроси, които са налице в 

тази обширна сфера.    
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БЪДЕЩЕ НА АВИАЦИОННАТА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ 

 
Иван Цанов  

 
Резюме: Разгледани и анализирани са възможни бъдещи тенденции в авиационната 

индустрия и техните връзки със сигурността. Анализира се допускането, че бъдещето на 

авиационната индустрия ще бъде силно повлияно от системите с изкуствен интелект и 

софтуерните агенти. Интерпретирани са възможни бъдещи сценарии за глобалното 

развитие на света и тяхното отражения върху авиационния сектор и световната система за 

сигурност. Направен е генералният извод, че бъдещето на авиационната индустрия не 

може да се прогнозира точно, а само да се очертаят неговите общи контури.     

 

Ключови думи: авиация, авиационна индустрия, бъдеще на авиацията, бъдеще на 

авиационната индустрия, сигурност, изкуствен интелект, футурология     

 

Въведение 

 

 Пред авиационната индустрия за в бъдеще се очертават многобройни и съществени 

промени, които в някои отношения радикално ще променят нейната същност и облик. 

Отделният автор няма възможност да ги опише, анализира и интерпретира прецизно и в 

детайли, като той/тя единствено може да очертае някакви бъдещи контури. Нямаме 

съмнение обаче, че още в близкото бъдеще авиационният сектор ще изпита силното 

влияние на системите с изкуствен интелект (това вече се случва), като поради тази 

причина включваме този аспект в нашия анализ. Очертаваме и в най-едри щрихи някои 

възможни бъдещи тенденции в развитието на авиационната индустрия и нейната връзка 

със сигурността. 

    

1. Същност на изкуствения интелект  

 

 По всичко изглежда, че за в бъдеще (по-близко или по-далечно) авиационната 

индустрия ще бъде доминирана в една или в друга степен от системите с изкуствен 

интелект. Каква точно ще бъде тази доминация и какви форми ще възприеме тя е много 

трудно да се прогнозира в настоящето, но очертанията на това радикално ново явления 

започват да се съзират още в наши дни. Поради тази причина по-долу разглеждаме 

накратко същността на изкуствения интелект.  

 

Основни значения на изкуствения интелект  

 

 Понятието изкуствен интелект (ИИ) се употребява в четири основни значения, 

което трябва да се има в предвид и взема под внимание. 

 На първо място, ИИ се разбира като теория за създаване/конструиране на 

програмни и технически средства, които са в състояние да осъществяват интелектуална 

дейност, която е тъждествена и/или наподобява интелектуалната дейност на човека  (вкл. 

извършване на авиационна дейност и всякакви авиационни операции).      
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 На второ място, ИИ се схваща като самите тези програмни и технически средства, а 

така също и изпълняваната с тяхна помощ дейности (вкл. извършване на авиационна 

дейност и всякакви авиационни операции). 

 На трето място, ИИ се интерпретира през призмата на науката, която се занимава с 

неговото изучаване и изследване (вкл. извършване на авиационна дейност и всякакви 

авиационни операции).           

 На четвърто място, под ИИ се подразбират и всички ненаучни виждания и 

представи, които се срещат в обществото относно визирания феномен (вкл. извършване на 

авиационна дейност и всякакви авиационни операции).    

 

Историческо развитие на изкуствения интелект 

 

Първата възможност за практическа реализация на изкуствения интелект се появява 

със създаването на електронните изчислителни машини (ЕИМ), което става около 30-те 

години на миналия век. Американският изследовател Джон Винсент Атанасов (1903 – 

1995), който е от български произход (баща му е българин), разработва електронен 

компютър през периода 1937 – 1942 г. Той работи в Университета на щата Айова (САЩ), 

като съвместно с асистента си Клифърд Бери създава компютър с наименование ABC 

(Atanasoff-Berry Computer). Компютърът ABC (Виж Фигура 1) оказва голямо влияние за 

по-нататъшното развитие на компютърните технологии. Това е първата изчислителна 

машина в света, която използва електронни логически схеми за извършване на 

аритметични операции. Някои концепции заложени в компютъра на Джон Атанасов 

намират масово приложение и в съвременните компютърни технологии. 

 

 
 

Фигура 1. Част от компютъра ABC 

Източник: Iowa State University Library Special Collections and University Archives 

 

Днес вече може уверено да се каже, че повратната точка в раждането на 

изкуствения интелект, разбиран в съвременен смисъл, е прочутият тест на британеца Алън 

Тюринг (1912 – 1954) предложен от него през 1950 г. в статията му „Изчислителни 

машини и разум“ (Turing, 1950). Според Тюринг въпросът „Може ли машината да мисли?“ 
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е абсурден, като той предлага съвсем друга постановка на проблема. Британецът е убеден, 

че трябва да се прекрачи отвъд спекулативните и даже безсъдържателни разсъждения за 

възможностите на изкуствения интелект, като се премине към неговото експериментално 

изследване с използване на компютри. Точно това той и прави.  

Тестът на Тюринг е следният. Има две телетайпа (електромеханични терминални 

устройства, използвани за предаване на текстови съобщения между два абоната). Единият 

телетайп е свързан към машина, а другият – към апаратура зад която седи човек. Няколко 

експерти последователно водят диалог на всеки от телетайпите. В случай, че мнозинството 

от експертите не съумеят в продължение на пет минути да познаят, че единият от 

събеседниците им е машина, то се счита, че тестът на Тюринг е преминат успешно. Тестът 

на Тюринг и в наше време си остава най-популярният начин за определяне на 

усъвършенстването на изкуствения интелект, макар да е подлаган на многобройни, 

ожесточени и систематични критики от най-различен характер. Няма неоспорими научни 

доказателства, че към 2021 г. тестът на Тюринг е преминат успешно.   

През 1956 г. известният американски специалист по теория и практика на ЕИМ 

Джон Маккарти кани водещи изследователи на Дартмутски летен изследователски 

проект по изкуствен интелект (Dartmouth Summer Research Project on Artificial 

Intelligence). Всъщност това е първата международна конференция по ИИ, състояла се в 

колежа „Дартмут“ в Хановер (щат Ню Хемпшир, САЩ), където се оформя и самият 

термин изкуствен интелект, лансиран от организатора Джон Маккарти. На Дартмутската 

конференция, днес считана с основание за легендарна, присъстват учени от изключителна 

величина – Клод Шанън (смятан за баща на теорията на информацията), Марвин Мински, 

Натаниел Рочестър, Хърбърт Саймън, Алън Нюел и др.  

Участниците в конференцията стигат до извода, че непрекъснатото развитие на 

компютърната техника и софтуерното програмиране неминуемо ще доведат в бъдещето до 

някаква точка на прелом, след която компютрите ще се окажат не по-малко интелигентни 

от човешките същества, а дори и нещо повече, като единственият реален въпрос е кога 

точно и по какъв начин ще се случи това. Няма как да не отбележим, че последващото 

развитие в сферата на изкуствения интелект засега безусловно потвърждава 

визионерството на първопроходците от Дартмут, макар и то да е обременено с някои 

неточности.         

   През 70-те години на миналия век се извършва първият сериозен пробив в 

практическото (комерсиалното) използване на изкуствения интелект (Russell and Norvig, 

1995). Тогава специалистите по програмиране разбрали, че не могат да създадат 

универсален алгоритъм, който да е идентичен на човешкото мислене. Ето защо те се 

насочили към формиране на ново направление в обсега на изкуствения интелект – 

експертните системи, които в началото на третото хилядолетие преживяват небивал 

разцвет.  

През 1997 г. се случва нещо, което има силен резонанс в планетарен мащаб. 

Компютърът на технологичната компания IBM Deep Blue, който е продукт на 

разработките в сектора на изкуствения интелект, побеждава световния шампион по 

шахмат Гари Каспаров.   

През 2000 г. за първи път интерактивни роботи започват да се продават свободно, 

като всеки, който разполага с достатъчно финансови средства може да ги закупи за лична 

употреба. Лицето на робота Kismet (създаден от Mасачузетски технологичен институт) 

има способност да изразява човешки емоции. Роботът Nomad изучава отдалечените 

региони на Антарктика и може да локализира метеорити.  
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От началото на новото хилядолетие, та чак до наши дни (2021 г.), изкуственият 

интелект се оформя като едно от най-привлекателните в комерсиално отношение 

направление на компютърната наука, както и на компютърната индустрия като цяло. 

Непрекъснато растат капиталовложенията и инвестициите заделяни за развитието на 

изкуствения интелект, като приложенията и употребите на същия постоянно се 

модифицират, разширяват и усъвършенстват. Най-вълнуващите и най-значимите 

постижения в сферата на изкуствения интелект не са обаче в миналото и настоящето, а 

безспорно се намират пред нас – в бъдещето.  

    

За и против изкуственият интелект 

 

Най-вероятно в бъдещето авиационната индустрия ще бъде изключително силно 

повлияна от изкуствения интелект. Срещат се дори експертни мнения, които не са 

преобладаващи все още, че в по-отдалеченото бъдеще (да кажем след 50-100 години) 

авиационният сектор ще се доминира единствено и само от системи с изкуствен интелект.  

 Има и изследователи, които не съзират никакво приложение на изкуствения 

интелект най-вече в близкото бъдеще. Така например Рик Ийгър, Фредерик ван Оене, 

Чарлз Бултон и Синди Декейсер смятат (Eagar еt. al., 2011), че системите с изкуствен 

интелект няма да бъдат използвани като ключови фактори за развитието на бизнес 

иновациите от компаниите и лидерите през следващите десет години (тяхната публикация 

е от 2011 г.). Те подкрепят твърденията си с представителни данни от допитване до 100 

директори по технологиите (Chief Technology Officers-CTO) и директори по иновациите 

(Chief Innovation Officers-CIO) в различни бизнес организации. В анкетата са събрани и 

мнения чрез вътрешната мрежа на консултантската компания Артър Д. Литъл за 

управление на иновациите от практикуващи мениджъри. Също така са отчетени гледните 

точки на някои изтъкнати международни експерти и учени в областта на иновативния 

мениджмънт. Допитването недвусмислено показва, че действащите директори, 

мениджъри, експерти и учени изобщо не виждат системите с изкуствен интелект сред 

подходите, концепциите, практиката и елементите на бъдещото бизнес развитие и 

иновации, което наистина е неочакван, дори парадоксален резултат.    

 От чисто научна гледна точка изкуственият интелект представлява крайно сложен и 

разнороден проблем, чието интензивно изучаване започва да набира особено голяма 

скорост в началото на ХХІ век. Безспорно е, че изкуственият интелект принадлежи към 

най-бурно развиващите се направления на съвременната наука, като има многобройни 

преки и косвени връзки с проблематиката на авиацията и сигурността. Тематиката 

свързана с изкуствения интелект спада към най-ожесточено дискутираните в научните 

среди, като в лоното на различни научни дисциплини се изказват най-разнопосочни 

мнения за настоящето и бъдещето на този наистина удивителен конструкт.  

 Немалък брой изследователи очакват, че не след много дълъг период от време 

научните постижения и практическите приложения в сферата на изкуствения интелект ще 

започнат да граничат с предвижданията на научната фантастика, или поне с по-

реалистичните от тях. В оптимистичната кохорта от учени влиза прочутият американски 

футуролог Рей Курцвейл, който през 1999 г. написва книга с красноречивото заглавие 

„Епохата на одухотворените машини: Когато компютрите достигнат човешката 

интелигентност“ (Kurzweil, 1999). Курцвейл е дълбоко убеден, че изкуственият интелект 

ще донесе на съвкупното множество от хора несравнимо повече ползи, отколкото вреди.       
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 Споделят се обаче и крайно песимистични възгледи, които разглеждат изкуственият 

интелект като най-голямата заплаха за съществуването на целокупното човечество. 

Вероятно най-популярният изразител на тази песимистична визия е гениалният британски 

астрофизик Стивън Хоукинг (1942 – 2018), който заявява в интервю пред Британската 

радиоразпръсквателна компания (BBC), че „развитието на напълно зрелия изкуствен 

интелект може да сложи край на човешката раса“ (Hawking, 2017). 

 

  
Стивън Хоукинг 

 

На 20 август 2017 г. 116 световноизвестни експерти по изкуствен интелект и 

роботика от 26 държави публикуват отворено писмо до ООН в което се призовава да се 

спре създаването на роботи-убийци. В писмото се казва, че „има опасност автономните 

смъртоносни оръжия да станат третата революция във военното дело. Веднъж развити те 

ще позволят въоръжените конфликти да се разразят като никога досега и със скорост, 

която хората няма да могат да разберат. Те могат да станат оръжия за терор, оръжия които 

деспоти и терористи използват срещу невинното население и оръжия, които могат да 

бъдат хакнати и да се държат по нежелателни начини. Нямаме много време за действие. 

Отвори ли се веднъж кутията на Пандора ще бъде трудно да я затворим“ (Dropbox Inc. 

Official site, 2021). 

Автономните смъртоносни оръжия са изцяло самостоятелни оръжия, които без 

човешка намеса могат да избират, проследяват и унищожават мишени от всякакъв вид, 

вкл. във въздушното и космическото пространство. Те все още не съществуват, но 

технологията за тяхното производство напредва изключително бързо. Смята се, че след 

едно-две десетилетия те ще бъдат конструирани и ще са напълно боеспособни, с което ще 

се превърнат според мнозина специалисти в нова, невиждана досега заплаха за 

човечеството. Със сигурност автономните смъртоносни оръжия ще получат приложение и 

в сферата на военната авиация.        

От ИИ се интересуват множество академични дисциплини, включително и 

авиационната наука и сигурността, което е напълно обяснимо.  

 

Разлики между човешкия интелект и изкуствения интелект  

 

 Особено важен е въпросът по какво се отличават човешкия интелект и изкуствения 

интелект. Най-общо казано разликите са следните: 

 Хората възприемат информация и вземат решения въз основа на когнитивни 

модели (patterns), докато машините възприемат информация и вземат решения въз основа 

на алгоритми от правила и данни. 
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 Човешките същества могат да разберат/схванат даден обект, процес или явление в 

тяхната цялост, докато, поне към момента, системите с изкуствен интелект не могат.      

 Човеците имат емоции, машините нямат (засега). Това обстоятелство може да се 

тълкува двояко. От една страна, в някои ситуации емоциите пречат на вземането на бързи 

и ефективни решения, от друга страна обаче, налице са и ситуации, когато емоциите 

помагат за вземане на правилните решения.   

 

Бъдещо управление на компании от софтуерни агенти  

 

 Арон Сломан и Браян Логан (Sloman and Logan, 1999) са убедени, че не е далеч 

денят, когато големите бизнес компании ще бъдат управлявани не от човешки същества 

(мениджъри), а от група от софтуерни агенти. Двамата изследователи смятат, че тези групи 

от софтуерни агенти ще извършват в компаниите дейност наречена от тях 

метамениджмънт (metamenagment), която ще обхваща следните действия: анализ и 

интерпретация на сензорни данни на различни нива на абстракция; генериране на нови 

мотиви; оценка на мотиви и вземане на решения кои от тях да се реализират; конструиране 

на планове за осъществяване на мотиви; вземане на решения, кои планове да бъдат 

изпълнявани незабавно, кои да бъдат отлагани и кои да бъдат отхвърляни; научаване на 

нови модели и категории и оценка на минали постижения; опити за интерпретация и 

наблюдаване на поведението на други агенти; вземане на решения какво да се казва на 

другите и как да се казва; изпълнение на много други задачи и типове поведение.             

 Става напълно ясно, че ако прогнозата на Сломан и Логан изобщо се сбъдне в 

бъдещето (няма особено значение дали в по-близкото или в по-отдалеченото), то светът на 

мениджмънта (стопанското управление), такъв какъвто го познаваме в наши дни ще бъде 

променен до пълна неузнаваемост, като той ще бъде напълно разрушен и оставен в руини. 

Този нов свят по нищо няма да прилича на света описан от класиците на научния 

мениджмънт Фредерик Тейлър и Анри Файол. Възниква даже въпросът дали в този нов 

свят изобщо ще остане място за биологичния човек, като той може да се превърне в 

придатък на изкуствения интелект и/или да бъде напълно унищожен от него.  

 

2. Възможни бъдещи тенденции в развитието на авиационната индустрия 

 

„Бъдеще на авиационната индустрия 2035“ на IATA 

  

Авиационната индустрия ще претърпи за в бъдеще значителни промени, които ще 

бъдат детерминирани от множество фактори в пет основни сфери: общество, технологии, 

околна среда, икономика и политика. Според публикация на Международната асоциация 

за въздушен транспорт – IATA (Future of the airline industry 2035, 2018) конкретните 

промени във всяка една от тези сфери ще се изразят в следното: 

 I. Общество       

 – Тероризъм 

 – Урбанизация и растеж на мегаградовете  

 – Идентичност на пътниците и измами  

 – Глобално застаряване на населението  

 – Растеж на средната класа в Китай и Азиатско-Тихоокеанския регион   

 – Нови начини за потребление  

    – Напрежение между данните за поверителност и наблюдението на хората 



Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 2, 2021, https://spisanie-su.eu 

 
 27  

 – Глобален растеж на населението в Азия и Африка  

 – Промяна на етническа, политическа и религиозна идентичност   

 – Инвалидност, фитнес и здраве 

 II. Технологии 

 – Киберсигурност  

 – Разширяване на човешкия потенциал  

 – Развитие на роботиката и автоматиката  

 – 3D принтиране и нови техники за производство 

 – Виртуална и разширена реалност 

 – Интернет на нещата 

 – Алтернативни горива и нови енергийни източници 

   – Нов дизайн на самолетите  

 – Алтернативни режими на бърз транзит  

 – Геопространствена технология   

 III. Околна среда 

 – Международна регулация на вредните емисии и шума 

 – Национализъм относно ресурсите 

 – Лични квоти за въглерод  

 – Водна и хранителна сигурност    

 – Активизация на хора и организации в защита на околната среда 

 – Екстремални природни явления 

 – Повишаване на морското равнище и възстановени местообитания  

 – Контролирано от хората метеорологично време 

 – Кръгова икономика 

 – Инфекциозни заболявания и пандемии  

 IV. Икономика 

 – Глобално неравенство в доходите 

 – Мощ и волатилност на глобалната икономика 

 – Цена на горивата 

 – Интеграция във веригата за доставки на авиационната индустрия 

 – Приватизация на инфраструктурата 

 – Концентрация на богатството – много богати и много бедни с изтъняваща среда 

класа 

 – Отворени данни и радикална прозрачност 

 – Промяна в трудовата дейност и съперничеството за таланти     

 V. Политика   

 – Подкупи и корупция 

 – Геополитическа нестабилност 

 – Държавна собственост на въздушното пространство и критичната инфраструктура 

 – Сила на управлението 

 – Решения в ущърб на конкуренцията  

 – Отбранителни приоритети за сметка на гражданските потребности 

 – Премествания на граници и суверенитет 

 – Нарастващо влияние на алтернативни регионални и глобални институции 

 – Търговски ограничения и същевременно отворени граници 

 – Възход на популистките движения       
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 Същата публикация на IATA (Future of the airline industry 2035, 2018) описва четири 

бъдещи сценария за развитието на света, които изключително силно ще повлияят и върху 

развитието  на авиационната индустрия и сигурността (Виж Фигура 2). Нека да ги 

разгледаме един по един. 

 
Фигура 2. Бъдещи сценарии за развитие на света 

Източник: Future of the airline industry 2035, 2018 

 

 Сценарий 1. Нови граници.    

 Светът е разединен. САЩ и Китай доминират в планетарно измерение. Светът се 

превръща в многополюсен със силни регионални съюзи около стратегически интереси. 

Европа играе стабилизираща роля. Западният свят, където се включва и България, трудно 

се приспособява към новите реалности, което се дължи на множество причини – тежка 

бюрокрация и негъвкави търговски споразумения. Поредица от финансови кризи и строги 

икономии. Цените на петрола са високи. Напредналите икономики насърчават по-

възрастните работници да останат по-дълго време на работа, като същевременно улесняват 

жените и трудещите се на непълно работно време да запазят работните си места. 

 Хората са готови да плащат повече за нискорискови полети. Авиокомпаниите също 

желаят да намалят рисковете – всеки човек вече има рейтинг на риска, като тези които се 

съгласяват да бъдат „биочипирани“ и се наблюдават редовно могат да пътуват по-

свободно и получават приоритетен достъп. От 2032 г. всеки в Европа бива чипиран още 

при раждането си. 

 Сценарий 2. Устойчиво бъдеще.    

Светът е преживял тридесет години без голям международен конфликт, макар че 

границите са преначертани. Страните търгуват земя и ресурси на постоянна или 

дългосрочна основа. Международната търговия и инвестиции все повече се доминират от 

Южна Азия и Азиатско-тихоокеанския регион. Спокойният свят и стабилната икономика 

предизвикват разширяване на търговията – появяват се нови търговски пътища по 

направлението юг-юг и на изток (в планетарен мащаб). Блокчейнът и другите нови 

технологии преобразяват финансовия и правния сектор, като намаляват транзакционните 

разходи и заобикалят традиционните банки.  

Пътуването със самолет все още доминира в международния транспорт на стоки и 

хора. Летенето със самолет е достъпно, но в резултат на инициативите за съхраняване на 

климата някои страни започват да въвеждат визи и ограничения за пътуване, за да 

помогнат на собствените си граждани, както и  постигане на целите за устойчивост. Все 

повече хора в Африка и Азия пътуват за първи път с въздушен транспорт, което води до 

повишен натиск върху инфраструктурата. 

 Сценарий 3. Платформи. 



Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 2, 2021, https://spisanie-su.eu 

 
 29  

 Светът е раздробен в глобален план. Средата за сигурност е стабилна. В 

икономиката доминира финансовият сектор. Има многобройни проблеми на много места. 

Световните свръхсили са САЩ и Китай, които властват на планетата. Китай постепенно 

измества САЩ като водеща свръхсила, но САЩ упорито се съпротивляват. Компаниите се 

опитват да контролират информацията, действайки изпреварващо спрямо външните 

предизвикателства и съществуващите конкуренти. Икономиката не е  доминирана от 

петрола. Данните са новата, макар и несправедлива валута. Хората са предпазливи да 

споделят своите данни след поредица от  кибер атаки и изтичане на лична информация. 

Доверието към дигиталния свят е ниско, като все повече хората се затварят в платформите 

за данни. 

 Сценарий 4. Война за ресурси. 

 Агресивен и националистичен Китай, който се превръща в заплаха за САЩ. „Водни 

войни“ между САЩ и Мексико. В Близкия Изток и Азия възникват множество гранични 

спорове, които водят до заграбване на земи. Паричният и търговският протекционизъм 

доминират външната политика. Светът се разцепва на търговски блокове с надеждата да 

постигне някаква стабилност. Руската федерация консолидира собствения си блок, като 

обединява ресурсите от изток и запад. Глобалните механизми за управление на нациите 

търпят неуспех, което дава приоритет на политиките, които защитават и дават предимство 

на тесните национални интереси. Неравенство между богатите на ресурси и бедните на 

ресурси региони, което все повече се разраства. Въвеждане на гранични проверки за 

ограничаване на движението. Икономическият растеж спира. Компаниите имат намален 

достъп до капитал. Частният и публичният сектор не успяват да инвестират в 

инфраструктура и иновации. Националните икономики се обръщат навътре – към 

собствените си пазари, а не към външните пазари. 

 

„Полетна пътека 2050“ на Европейската комисия  

 

 В доклада „Полетна пътека 2050“ (Flightpath 2050, 2011) на групата на високо 

равнище за авиационни изследвания към Европейската комисия се представя визията на 

Европа (ЕС) как трябва да изглежда авиационната индустрия на стария континент през 

2050 г. 

 

Глобална позиция 

 

През 2050 г. европейската система за въздушен транспорт е интегрирана в цялостна 

логистична транспортна верига и част от напълно взаимосвързана глобална авиационна 

система, базирана на многостранен режим, а не на поредица от двустранни споразумения. 

Оперативната съвместимост между Европа и другите регионални компоненти на 

глобалната мрежа е завършено. Услугите за търговски въздушен транспорт са 

предоставени главно от авиокомпании, организирани като няколко глобални съюзи. 

Благодарение на тесните връзки между технологичния и регулаторния подход, Европа е 

световен лидер в прилагането на международните стандарти, обхващащи всички 

авиационни въпроси, включително оперативната съвместимост, околната среда, енергията, 

сигурността и безопасността. Това ръководство гарантира, че глобалната регулаторна 

система дава възможност за достъп до пазара и осигурява свободна, честна и открита 

конкуренция. 
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Авиацията в рамките на Европа  

 

В рамките на Европа броят на търговските полети нараства до 25 милиона през 

2050 г. спрямо 9,4 милиона през 2011 г. Въпреки появата на високоскоростната 

железопътна линия, въздушният транспорт остава единственият жизнеспособен директен 

начин за свързване на европейските региони. Дори и за по-къси разстояния в някои 

географски райони, авиацията понякога предлага най-ефективните транспортни средства. 

Въздушният транспорт е основният начин за удобно задоволяване на нарастващото 

търсене на разпилени, гъвкави връзки, които свързват пасажерите от точка до точка. Броят 

и качеството на услугите на авиационния пазар се е увеличил значително. Пътниците 

планират и прогнозират пътуванията си в реално време, докато в същото време поддържат 

връзка с работната си среда, роднините и приятелите. 

 

Иновации  

 

Опазването на околната среда е било и остава първостепенна задача при 

разработването на въздушни превозни средства и нова транспортна инфраструктура. 

Авиацията продължава да използва течни горива по оперативни и технологични 

съображения. Производството на течни горива и енергия от устойчива биомаса става 

важна част от енергийното снабдяване. Възприет е координиран подход към 

разработването на горива за секторите, които са силно зависими от течните 

въглеводородни горива: авиация, морски и тежкотоварен транспорт, който е ключова част 

от управлението на емисиите на въглероден диоксид от транспортния сектор като цяло. 

Индустрията представя на световния пазар цялостен набор от нови продукти и услуги, вкл. 

ново поколение въздушни превозни средства и все по-ефективни, екологични и тихи 

двигатели. В резултат на тези усилия обществото през 2050 г. счита, че пътуването по 

въздух е природосъобразно. 

 

Инфраструктура  

 

Наземната инфраструктура е на разположение за всички видове авиация, 

транспортна и нетранспортна, търговска и нетърговска. Състои се от главни хъбове, 

вторични летища и хеликоптерни площадки, които са безпроблемно свързани в рамките на 

мултимодална транспортна система. Достъпът до летищата се улеснява от специални 

превозни средства. Забавянията се смекчават с високоефективни операции и чрез нощни 

операции, извършвани от ултра-тихи самолет. Претоварените летища вече не са тясно 

място. 

Достъпът до летищата е бърз, удобен и лесен за всички хора в Европа. 

Интермодалните връзки, особено от типа въздух-железопътен транспорт осигуряват 

печеливша ситуация по отношение на пътниците и тяхното удобство и устойчивост. 

Летищният дизайн, процесите и услугите се основават на нови концепции и са силно 

ефективни. Летищните операции са устойчиви на метеорологичното време и други 

смущения. Планирането на полетите, размерите на самолетите и инфраструктурата са 
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оптимизирани и където е необходимо са увеличени. Новите оператори са се развили от 

общия сегмент на авиационния пазар. Безпроблемното пътуване от врата до врата на 

пътниците и товарите се е превърнало в норма. Инфраструктурата и услугите, 

операторите, самолетите, летищата, наземните оператори и военните са интегрирани в 

глобални, оперативно съвместими мрежи, предоставени от малък брой организации. Тези 

мрежи са безпроблемно свързани с други модални мрежи, по-специално железопътни, 

морски превозвачи и местен и регионален транспорт. 

 

Заключение 

 

 От описанията и анализите става ясно, че най-общо казано бъдещето на 

авиационната индустрия и неговата връзка със сигурността е неясно и на практика почти 

не може да се прогнозира. Установихме, че бъдещето на авиационния сектор ще бъде 

силно повлияно от системите с изкуствен интелект, но как точно и по какъв начин ще се 

прояви това влияние също така е много трудно да се предскаже. Сигурно е обаче, че 

бъдещата авиационна индустрия малко ще прилича на сегашната, а нейните релации със 

сигурността ще стават все по-силни и все по-систематични. Бъдещето на авиационния 

сектор е отворено, но все пак е ограничено в някакви направления. Който успее да ги 

разбере и да ги последва ще получи огромни конкуренти предимства и вероятно ще 

започне да доминира на глобалните пазари за десетилетия напред.              
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СИЛАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ 
 

Иван Соколов 

 

Резюме: Описани и анализирани са някои фундаментални въпроси свързани с 

икономическата дипломация. В тази връзка авторът се спира върху следните проблемни 

кръга: Икономическа дипломация: същност, развитие и особености през XXI век; Основни 

бъдещи икономически трендове, които ще окажат влияние върху икономическата 

дипломация в глобален мащаб;  Външноикономически връзки на Република България със 

САЩ и Китайската народна република и техните релации с икономическата дипломация. 

Не е подминат въпросът и за спецификата и проблемите на икономическата дипломация в 

България.    

 

Ключови думи: икономическа дипломация, дипломация, дипломация на България, 

външноикономически отношения, международни отношения, външноикономически 

връзки на България със САЩ, външноикономически връзки на България с Китай  

 

Въведение 

 

 Основната цел на публикацията е да покаже силата на икономическата дипломация 

и нейното възходящо развитие от зараждането й до наши дни. Авторът поставя акцент 

върху три, по негово мнение, ключови въпроси: Икономическа дипломация: същност, 

развитие и особености през XXI век; Основни бъдещи икономически трендове, които ще 

окажат влияние върху икономическата дипломация в глобален мащаб;  

Външноикономически връзки на Република България със САЩ и Китайската народна 

република и техните релации с икономическата дипломация. Специално внимание е 

отделено на проблемите на икономическата дипломация в Република България, както и на 

перспективите за нейното развитие.         

 

1. Икономическа дипломация: същност, развитие и особености през XXI век 

 

 В началото нека накратко да опишем и да интерпретираме някои ключови аспекти 

на икономическата дипломация, като нейната същност и развитие, както и особености през 

XXI век.  

 

 Същност и развитие на икономическата дипломация      

 

 Френският изследовател Ги Карон дьо ла Кариер (2003) е на мнение, че 

икономическата дипломация не е феномен на ХХI век, а че тя си съществува от момента на 

появата на търговските отношения, като впоследствие се трансформира с развитието на 

международните отношения. Същият този автор смята, че моделът на съвременната 

икономическа дипломация има две равнища: държавно равнище (макро ниво) и 

корпоративно равнище (микро ниво). 

Ги Карон дьо ла Кариер съзира перспективите на икономическата дипломация по 

следния начин, като пише черно на бяло: „Икономическата дипломация трябва да доведе 

своите усилия до край, за да може съответната страна да върви в единен ритъм с 
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международната общност. Вече не е достатъчно това, тя да бъде заедно с предприятията, 

да води преговори с властите на чуждите държави и да участва в международните 

дискусии зад закрита врата. Нужно е още тя да се вглежда в живота на своята страна, за да 

наблюдава за осъществяването на това, в разработката на което е дала своя принос. Всичко 

това трябва да се прави последователно, до най-малката подробност, като се намира на 

нужното място, т.е. заедно със службите, които се занимават с това дело, колкото и да е 

трудно да се стори това от административна гледна точка.  

 Икономическата дипломация само тогава може да счита своя труд за завършен, 

когато вътре в страната се реализира това в което тя е успяла извън своите граници.          

Описвайки своята известна елипса Земята не е вече в същата перспектива. Откриват 

се нови пътища и нови хоризонти. Ние не живеем в затворен свят – такъв е урокът на 

икономическата дипломация, обогатен от опита и поддържан в нейния устрем напред“ 

(Карон дьо ла Кариер, 2003, стр. 274)   

Ибрахим Мавланов (2016) дава следната дефиниция на разглежданата научна 

дисциплина: „Икономическата дипломация е дейност на държавните институти с 

привличане на обществени и предприемачески структури, използване на знанията на 

съвременните икономически, политически, правни науки и инструменти, методи и форми 

на съвременната дипломация, използване на двустранните и многостранните институти с 

цел реализация на националните икономически интереси на световната арена, насочена 

към устойчиво и стабилно развитие на социално ориентираната пазарна икономика на 

страната“ (Мавланов, 2016, стр. 34).         

 Дефиницията предложена от Ибрахим Мавланов за икономическата дипломация е 

твърде дълга и описателна, като тя изглежда и донякъде тромава. Тълкуваме това, като  

доказателство, че основният понятиен апарат на разглежданата научна дисциплина все 

още не е напълно „изчистен“ и се намира донякъде в своето начално развитие. Иначе в 

общи линии сме съгласни с даденото от този автор определение на икономическата 

дипломация и го приемаме като своя отправна изследователска гледна точка.   

 В България икономическата дипломация през последното десетилетие започва все 

по-бурно да се развива – и като научна дисциплина и като „чиста“ дипломатическа 

практика. В това отношение неотклонна цел трябва да бъде повишаването на 

квалификацията на дипломатите и държавните служители, както и оптимизирането на 

координацията между институциите, занимаващи се с планиране и провеждане на 

външноикономическата политика на Република България и подпомагането на българския 

бизнес. В случая обаче единичните усилия на българските дипломатически структури не 

са достатъчни за извършване на пробив в положителна посока. Нужно е обединяването на 

усилията на всички заинтересовани организации и лица – държавен и частен бизнес, 

неправителствени организации, академични представители, независими изследователи, 

българската диаспора (юридически и физически лица), чуждестранни лобисти на 

българските икономически интереси и др. Безспорно е, че първите български успехи вече 

са постигнати, но също така предстои дълъг път занапред.      

 

 Особености на икономическата дипломация през XXI век   

 

 В началото на XXI век икономическата дипломация претърпя съществени 

изменения, като тя обедини възможностите и потенциала на традиционната дипломация с 

многобройните  бизнес структури.  
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Много характерен белег е, че съвременната икономическа дипломация свърза в 

едно политическите, външноикономическите и търговските интереси и цели на 

националната държава (вкл. тези на Република България). Много трудно вече може да се 

различи в икономическата дипломация, например, къде започва и къде завършва 

политиката, респективно – къде започва и къде завършва икономиката.   

В самата икономическа дипломация се обособиха различни видове икономически 

дипломации с акцент върху различни елементи. В тази връзка налични са вече 

военноикономическа дипломация, морска икономическа дипломация, селскостопанска 

икономическа дипломация, туристическа икономическа дипломация, спортна 

икономическа дипломация, инвестиционна икономическа дипломация, финансово-

кредитна икономическа дипломация и др. Всяка една от изброените икономически 

дипломации притежава своя специфика. Що се отнася до България различните видове 

икономическа дипломация не са еднакво развити, като е налице голяма диференцираност – 

едни са добре оформени, други са в процес на своето създаване, а трети на практика не 

съществуват.                        

 Съвременната икономическа дипломация силно еволюира, като започна да 

разрешава все по-сложни задачи (Соколов и Цанов, 2020). Не е пресилено да се поддържа 

даже твърдението, че икономическата дипломация през XXI се превърна в приоритетен 

вид дипломация, специално що се отнася да най-развитите страни в планетарно измерение. 

Очакваме това да се случи в пълна мяра и за Република България.         

 

2. Основни бъдещи икономически трендове, които ще окажат влияние върху 

икономическата дипломация в глобален мащаб  

 

 Много трудно е да се прогнозира с точност какви ще бъдат основните бъдещи 

икономически трендове, които ще окажат влияние върху икономическата дипломация в 

глобален мащаб. Все пак, по наше мнение, това не е невъзможно, като някои от чертите на 

икономическото бъдеще започват да се очертават и в наши дни.  

 Първи глобален икономически тренд – промяна на веригата за създаване на 

добавена стойност. В случая тук най-голяма роля ще изиграе т.нар. споделена икономика 

(Sharing Еconomy). Казано съвсем накратко споделената икономика позволява директно 

свързване, без посредници, на продавачите и купувачите на стоки и услуги, с помощта на 

съвременните информационни и компютърни технологии. Този нов тип икономика 

означава само едно – изчезването (физическо и виртуално), или поне крайното свиване, на 

всякакъв тип посредници във веригата за създаване на добавена стойност – банки, 

търговци на едро, търговци на дребно, търговски пътници, дистрибутори, брокери, дилъри, 

агенти, застрахователни дружества, транспортни фирми, маркетингови фирми и т.н. 

Моделът на споделената икономика предполага радикална промяна на потребителското 

поведение – споделено ползване на автомобили, например, както и на най-различни вещи 

за бита. Вместо даден потребител да прави разходи за придобиване на конкретни стоки и 

услуги, той наема само това, което му е нужно, в определен момент, като си спестява 

излишните разходи.  

 Георгина Гьорьог (Görög, 2018) е изследвала академичните дефиниции на 

споделената икономика, като привежда следните пет определения.  

 Р. Белк (Belk, 2014) разграничава „истинско споделяне“ и „псевдо споделяне“. 

„Истинското споделяне“ включва в себе си временен достъп, а не собственост, без такси 

или компенсация и използване на цифрови платформи. По-голямата част от търговските 
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платформи, включени в икономиката на споделянето, не принадлежат към „истинското 

споделяне“.   

 К. Френкен и др. (Frenken еt al., 2015) отбелязват, че икономиката на споделяне е 

тази при която потребителите (или фирмите) си предоставят временен достъп до 

недостатъчно използваните си физически комплекти (празен капацитет), вероятно срещу 

пари. 

 Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD, 2015) дава 

следното определение: Онлайн платформи, специализирани в съвпадение на пазарите за 

инспекция на търсенето и предлагането, позволяващи продажби и отдаване под наем от 

партньори (p2p) (Основната цел на партньорските мрежи – p2p – е да споделят ресурси и 

да помагат на компютрите и различните устройства да работят заедно, да предоставят 

конкретна услуга, както и да изпълняват определена задача). 

  Тук се идентифицират три типа:  

a) p2p selling – p2p продажба;  

б) p2p sharing – p2p споделяне;  

в) краудсорсинг (crowdsourcing) – он-лайн практика, която включва получаване на 

необходимите услуги, продукти или идеи посредством привличане на много голяма група 

от хора. В проектите по краудсорсинг, които са публични, всеки човек може да се включи 

като доброволец.   

 Според мултинационалната консултантска компания PricewaterhouseCoopers (PwC, 

2015) икономиката на споделяне използва цифрови платформи, за да позволи на клиентите 

да имат достъп, а не собственост върху материални и нематериални активи.  

Съгласно А. Рине (Rinne, 2017) фокусът при споделената икономика е върху 

споделянето на недостатъчно използвани активи, монетизирани или не, по начини, които 

подобряват ефективността, устойчивостта и общността.  

Втори глобален икономически тренд – преход към нова социално-икономическа и 

технологична парадигма известна като „Индустрия 4.0“. Тази нова парадигма засяга 

всички сфери на обществото, но особено ярко се проявява в развитието на дигиталната 

икономика и с навлизането на изкуствения интелект.  

Индустрия 4.0, освен като глобална теоретична рамка, съществува и в българския 

правен мир. В тази връзка може да се посочи Протоколно решение № 37 от 30 август 2017 

г. на Министерския съвет на Република България с което се одобрява „Концепция за 

цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)“, като основа за 

разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална 

революция. 

Целта на тази Концепция е да се създадат предпоставки за модернизиране, 

автоматизиране и конкурентно позициониране на българската икономика в средносрочен 

до дългосрочен план (2017 – 2030 г.). 

Визията, очертана в Концепцията, е към 2030 г. България да се разпознава като 

регионален център на цифровата икономика чрез внедряване на продукти, технологии, 

бизнес модели и процеси от Индустрия 4.0. 

Според Министерството на икономиката на Република България 

(mi.government.bg/bg) приемането на Концепцията ще позволи да се приемат конкретни 

политики и мерки за цифровизиране на реалната икономика и производствения сектор и 

ще помогне да се координират политиките, инструментите и механизмите в различните 

ресорни министерства, и в съответствие с политиките на Европейския съюз в тази област. 
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Областите на интервенция, които са обхванати в Концепцията, за цифровизация на 

бизнеса, експортна ориентираност и конкурентоспособност, са следните: 

- Направление 1: Укрепване на връзката между науката и индустрията в страната и 

ускорено интегриране на България в Европейски и международни програми, инициативи и 

мрежи свързани с развитието и прилагането на Индустрия 4.0. 

- Направление 2: Технологично обновяване на българската икономика чрез: 

въвеждане на стандарти, изграждане на инфраструктура, разработване на конкретни 

механизми за стимулиране разработването и пазарното внедряване на технологични 

иновации (нови продукти, услуги и производствени процеси) чрез технологиите от 

Индустрия 4.0. 

- Направление 3: Изграждане на човешки, научен, организационен и 

институционален капацитет за развитие на Индустрия 4.0 в България. 

Трети глобален икономически тренд – навлизане на неикономически фактори, 

които силно започнаха да влияят върху стопанския живот като цяло. Тук става дума 

най-вече за корпоративната социална отговорност (КСО).    

Според Иван Цанов (Цанов, 2019) за същността на корпоративната социална 

отговорност не съществува единно научно мнение. Нещата още повече се усложняват и от 

факта, че КСО бива тълкувана и интерпретирана не само в академичен аспект, но и в 

научнопопулярен и популярен  ракурс, а така също e обект на сравнително честа употреба 

и в т.нар. ежедневен език. Същият изследовател посочва, че  според Филип Котлър и 

Нанси Лий „...корпоративната социална отговорност е поемането на ангажимент за 

подобряване на общественото благополучие чрез доброволчески бизнес практики и 

използване на корпоративни ресурси“ (Котлър и Лий, 2011, стр. 3). 

Котлър и Лий поясняват, че ключов елемент в тяхното определение е думата 

доброволчески като поясняват, че тук не става въпрос за бизнес дейности определени от 

закона, или морални или етични по своята същност и в този смисъл очаквани, а се има 

предвид съзнателно и безвъзмездно поемане на ангажимент от страна на бизнеса да избира 

и прилага тези практики или да реализира своя принос. За да бъде наречена една компания 

социално отговорна, подобен ангажимент трябва да бъде показан и да бъде осъществен 

чрез възприемане на бизнес практики и/или финансов/нефинансов принос. Изразът 

обществено благополучие в определението включва както условията за живот, така и 

опазването на околната среда. 

При разглеждане на същността на корпоративната социална отговорност 

българският Икономически и социален съвет прави специален акцент върху следните 

четири моменти: 

Първо, КСО надгражда законовите и нормативни изисквания и от тази гледна точка 

може да бъде практикувана от фирми, които изрядно спазват „правилата на играта“. 

Второ, понятието КСО се отнася не само до съобразяване на бизнеса с интересите 

на обществото, но и с тези на околната среда и в по-широк смисъл – с принципите на 

устойчивото развитие. 

Трето, КСО означава доброволен ангажимент на бизнеса – т.е. тя не може да бъде 

налагана чрез законови и регулативни принудителни механизми. 

Четвърто, КСО следва да се разглежда като неразделен елемент от цялостната 

стратегия за развитие на компаниите. Тя не е еднократен акт, а постоянен процес, който 

съдейства за балансиране на трите стълба на устойчивото развитие – икономически 
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растеж, развитие на обществото и опазване на околната среда (Анализ на Икономическия 

и социален съвет по „Корпоративната социална отговорност“ – някои подходи и добри 

практики, 2009). 

Описаните по-горе три глобални икономически трендове ще окажат силно влияние 

върху икономическата дипломация, които по наше мнение ще се изразят в нейната 

трансформация и модификация, в някои случаи в радикален план.   

 

3. Външноикономически връзки на Република България със САЩ и Китайската 

народна република и техните релации с икономическата дипломация     

 

 От особен интерес за Република България и нейната икономическа дипломация са 

външноикономическите връзки на страната със САЩ и Китайската народна република. 

Това се предопределя най-вече от обстоятелството, че двете държави представляват 

първата (САЩ) и втората (Китай) по големина икономики в света. Поради този факт не 

съществува държава в глобален мащаб, която да не желае да развива икономическите си 

контакти с тези две свръхмощни икономики и да укрепва собствената си икономическа 

дипломация в това измерение. Нека да видим как стоят външноикономическите връзки на 

Република България със САЩ и Китай.       

 

 Външноикономически връзки на Република България със САЩ  

 

 В Бизнес компас САЩ (Константинов и Ботева, 2019) се намира ценна и релевантна 

информация, която има пряко отношение към българската икономическа дипломация: 

„САЩ са не само най-голямата икономика в света, чийто национален продукт достига 20,5 

трилиона щатски ЩД (ЩД), но също така са сред водещите пет пазара в света с оптимални 

условия за правене на бизнес. САЩ са например най-големият пазар на храни в света, с 

годишни продажби на стойност 1,4 трилиона ЩД годишно, от които вносът съставлява 

110 милиарда ЩД, най-големият пазар за мебели от дърво и най-голям вносител в световен 

мащаб (общият внос на продукти от дърво в САЩ възлиза на 9.4 милиарда ЩД), на вино – 

35 милиарда ЩД, пчелен мед – 700 милиона ЩД, от които 400 милиона внос) и т.н.  

САЩ са високо развит, ефективен и свръхнаситен потребителски и капиталов 

пазар, в който се конкурират послания за стоки, услуги и инвестиционни предложения 

както от местни предприемачи и фирми от всички 50 щата на страната, така и от цял свят. 

В тази свръхконкурентна среда наситеността от послания е толкова голяма, че 

изпращането на имейли и правенето на телефонни обаждания без т.нар. „топло 

представяне“ или warm introduction от общ контакт работи само в много редки случаи. 

Големи и малки компании вече не публикуват имена и контактна информация на сайтовете 

си, а вместо това оставят само по една диалогова кутия за обратна връзка. Нашият опит 

показва, че американският пазар е с все още голям потенциал за традиционни за България 

продукти на нишови сегменти като деликатесните зеленчукови храни, сиренето, пчелният 

мед, високата дамска мода, козметиката на розова и лавандулова основа, киселото мляко и 

водите с органични добавки и плодове, велосипеди и др. Съюзът на вносителите в САЩ 

идентифицира като стоки с най-голям нереализиран потенциал в Америка подаръците и 

сувенирните продукти, домашния текстил, спортното оборудване и екипировка, а 
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търговските офиси на страните-членки на ЕС тук посочват като такива авиационното 

оборудване, изделията от дървообработването и металообработването в „Направи си сам“ 

сегмента, решенията в кибер сигурността и физическата безопасност, цветарството, 

ветеринарната фармацевтика, продуктите на органичното земеделие, енергийната 

ефективност и устройствата, както и консумативите и оборудването в сферата на 

здравеопазването.  

 

 
 

Фигура 1. Известният бик на Уолстрийт, близо до Нюйоркската фондова борса 

(САЩ) 

Източник: AFP 

 

По наши наблюдения, САЩ изненадва с противоречието си между имиджа на 

свръхнаситен и задоволен пазар и липсата на естествено подразбиращи с наличността си в 

България и Европа продукти като ванилията на прах, хавлиите за баня, минералната вода, 

едва сега навлизащата алуминиева и ПВЦ дограма, газовите уредби и дизелови двигатели 

за автомобилите, строителни материали подобряващи енергийната ефективност и много 

други. Всъщност в големите американски търговски вериги изборът на видове търговски 

марки и разнообразието от един продукт често е изненадващо ограничен. 

Проблемът е, че наситеността от послания, краткия прозорец от внимание, с който 

мениджърите в управлението на повечето корпорации разполагат и разпръснатостта на 

бизнеса из цяла Америка обуславят по-високи разходи, необходими за навлизане на най-

големия потребителски и капиталов пазар в света. За по-амбициозни проекти начините за 

бизнес комуникация с взимащите решения хора на пазара е или чрез познати и познати на 

познати (легендарният „нетуъркинг“), или чрез наемане на консултанти, които да го 

направят вместо нас, или чрез установяване на собствена компания, която да се заеме с 

дългия процес по набиране на клиенти или инвеститори (business development)“ (Бизнес 

Компас САЩ, 2019, стр. 3-4). 

В Бизнес Компас САЩ, също така, се съдържат голям брой напътствия и препоръки 

към българските бизнесмени за правене на успешни сделки в САЩ. Ето само малка част 
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от тях: „Правенето на бизнес в САЩ е значително по-различно, отколкото в България, при 

население на страната над 300 милиона души, 50 щата и шест различни часови зони. 

Развитият културен усет за средата и хората, с които работите, ще улеснят по-добрите 

бизнес връзки и ще повлияят позитивно на резултата от сделката. Източното крайбрежие 

на САЩ е по дефиниция по-консервативно и формално в облеклото и протокола, 

отколкото Западното, където климатът и начинът на живот са по-непринудени и 

поддържането на бизнес отношения е по-неформално.  

…В САЩ мрежовите контакти са много важни. Това е умение, което изисква 

непрестанна работа, стратегически императив и е един от финансово най-удачните начини 

да срещнете хора, които могат да помогнат на кариерата ви или на бизнеса ви. Добре е да 

се присъедините към актуални професионални организации и асоциации, за да срещнете 

повече хора от вашето поле на дейност. 

…Сам по себе си, размерът на САЩ прави възможна директната продажба от 

България до клиенти в даден регион чрез представители в друг регион. Няма единствен 

път към пазара, който да изключва другите. Докато отбелязвате напредък, става възможно 

да се разраствате чрез придобивки или съвместни предприятия. Изборът на пътя към 

пазара има връзка с инвестицията, ангажимента, риска и потенциалната отплата, които се 

изискват при всеки вариант.  

Американският пазар е в действителност най-големият в света за крайни 

потребителски стоки. На него се влиза по два основни начина – или чрез дистрибутор, 

който разработва пазара за вас, или чрез инвестиране във ваш собствен търговски офис в 

Америка, на място, със складова база и поддържане на стокова наличност. Вариантът с 

дистрибутор е лесен и безрисков, но маржът и огромна част от печалбата остават в 

чуждата фирма, която ви представлява. С такъв начин на работа ще изпитвате постоянен 

ценови натиск от своя дистрибутор и от конкурентните продукти от Китай и Мексико 

например, които също ще бъдат представлявани от него. Добрите дистрибутори са 

обикновено агенти на няколко марки доставчици и вие сте просто допълнение към 

асортимента им. Едва след няколко години на сътрудничество можете да разчитате на 

постоянни предвидими обеми на продажбите. Можете да започнете и с малка 

дистрибуторска фирма, която да е лоялна само на вашия бранд, но в този случай ще трябва 

да я кредитирате стоково с много дълги срокове на плащане от по над 3 месеца. Можете 

също да продължите тенденцията да продавате на етническия сегмент и чрез други 

дистрибутори, зареждащи различни вериги – полски, сръбски, италиански и др.“ (Бизнес 

Компас САЩ, 2019, стр. 90-98) 

Изводите за икономическата дипломация на България, които можем да 

формулираме, са следните: 

Първо, съвкупният пазар на САЩ остава най-големият в света с всички 

произтичащи от това за България и българската икономическа дипломация последици. 

Второ, в САЩ има пазарни ниши, които са от особен интерес за българското 

стопанство. Те трябва да бъдат идентифицирани и използвани в интерес на нашите 

производители. Незаменима е ролята в случая на българската икономическа дипломация. 

Трето, решаващо място във външноикономическите връзки между САЩ и 

Република България има българската диаспора на американска земя. Никой не може да 

каже с абсолютна точност колко са българите, които живеят в САЩ, като според различни 
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оценки броят им варира от 150 000 до 750 000. Всички те са естествени съюзници на 

българската икономическа дипломация и мост на приятелството между двете страни.     

 

Външноикономически връзки на Република България с Китайската народна 

република  

 

В Бизнес Компас за Китайската народна република (2021) са описани и анализирани 

перспективите за развитие на двустранните (България – Китай) търговско-икономически 

отношения. В тази връзка четем: „През 2020 г. двустранната търговия достига 2806.2 млн. 

щ.д., като нараства с 6.6% на годишна база. Българският износ за Китай възлиза на 1054.8 

млн. щ.д. (+14.1%), а вносът се равнява на 1751.4 млн. щ.д. (+2.6%). 

През 2019 г. двустранната търговия достига 2631.4 млн. щ.д. (увеличение от близо 

7.0% спрямо 2018 г.), от които български износ в размер на 924.2 млн. щ.д. (+2.6%) и внос 

от Китай на стойност 1707.2 млн. щ.д. (+9.5%).  

През последните няколко години Китай заема водещо място във външната търговия 

на България, като се нарежда на второ място сред експортните ни партньори извън 

Европейския съюз (след Турция).  

Българският износ все още се ограничава в рамките на малък асортимент от стоки. 

Традиционни български стоки като вина и етерични масла остават слабо представени. С 

потенциал за износ и по-широко присъствие на китайския пазар са стоки, които са 

традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия, като: български вина, 

мляко и млечни продукти, етерични масла и особено розовото масло, машиностроителна 

продукция, продукти на химическата промишленост и др.  

Съществуват възможности за създаването на смесени предприятия между 

български и китайски фирми за производство в България на стоки с експортна насоченост 

към огромния европейски пазар. Перспективни области са електрониката и 

електротехниката, информационните технологии и научно-изследователската и развойната 

дейност, машиностроенето, автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост, 

селското стопанство, фармацевтиката, текстилната промишленост и др.  

Съществува голям потенциал за сътрудничество в областта на селското стопанство: 

създаването на смесени българо-китайски компании, които да произвеждат 

селскостопанска продукция у нас и да изнасят за Китай.  

В последните няколко години, вносът на селскостопанска продукция в Китай се 

увеличи с огромни темпове, подхранван от бързия икономически растеж и увеличаването 

на доходите на китайското население. Китай се оформя като най-големият и доходоносен 

пазар на хранителни продукти в световен мащаб. България има необходимия потенциал за 

износ на китайския пазар на селскостопански продукти и храни. При износ на сурови 

храни или храни с много ниска степен на обработка и преработка от България за Китай, се 

прилага специална процедура – процедура за подписването на т.нар. двустранни 

протоколи и съгласуване на фитосанитарни сертификати за износ (за стоките от 

растителен произход) и процедура за съгласуване и двустранно одобряване на съответните 

сертификати за износ (за стоки от животински произход), които представляват и 

официално разрешение за осъществяване на внос на исканите продукти на територията на 

Китай.  
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За момента България има договорени с китайската страна сертификати и протоколи 

за износ на риба и рибни продукти, люцерна, царевица, млечни продукти, фуражи и 

фуражни добавки, слънчогледов шрот, DDGS, мед, белен слънчоглед, както и тютюн от 

България за Китай. Допълнително се работи за подписването на протоколи и за други 

растителни и животински продукти, като плодове и зеленчуци, пилешко месо и др.  

 

 
 

Фигура 2. Сградата на фондовата борса в Шенжен (Китай) 

Източник: YICAI 

 

Засилване на ролята и присъствието на българските малки и средни предприятия 

/МСП/ на китайския пазар – желателно е българските МСП да участват регулярно в 

общите и специализирани изложения, провеждани на територията на Китай. Информация 

за тях могат да получават чрез СТИВ, както и чрез ИАНМСП, национално представените 

работодателски организации и други бизнес сдружения. За постигане на успех на 

китайския пазар са необходими постоянство, упоритост, планиране и инвестиции. 

Инвестиции във време, хора, създаване на офис в Китай и популяризиране на продуктите 

на пазара. 

…През последните няколко години Китай демонстрира засилен интерес към 

региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), като поставя акцент върху активизирането 

на търговско-икономическите връзки и разширяване на контактите в областта на 

културата, образованието, науката и туризма – Инициативата 17+1. За официалното начало 

на Инициативата 17+1 се смята Първата среща на правителствените ръководители на 

Китай и държавите от ЦИЕ, проведена на 26 април 2012 г. във Варшава. Проведени са 

общо девет срещи на правителствените ръководители във формат 17+1. Последната в 

Китай, през февруари 2021 г. (онлайн). Срещите са съпътствани от търговско-

икономически форуми (без последния) със широко участие на китайския бизнес и 

компании от държавите от ЦИЕ.  

В рамките на инициативата, по предложение на китайската страна, в различни 

държави от ЦИЕ се учредиха секторни сдружения за сътрудничество в определени 
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сектори. На 25-27 юни 2015 г. в София бе учреден Центърът за сътрудничество в областта 

на селското стопанство между страните от ЦИЕ и Китай: https://china2ceec.org/“ (Бизнес 

Компас за Китайската народна република, 2021, стр. 12-15).  

Изводите касаещи българската икономическа дипломация, които можем да изведем, 

са както следва:  

Първо, пазарът на Китай е необятен и практически всепоглъщащ за качествените 

стоки и услуги. Неговите възможности все още не са използвани ефективно от българските 

икономически субекти, които слабо присъстват в китайското икономическо пространство. 

В конкретния случая помощта на българската икономическа дипломация няма 

алтернатива.   

Второ, особен интерес за България представлява китайския пазар за 

селскостопански и хранителни стоки, където се открива голям потенциал за навлизане на 

български продукти. В случая е необходимо интензифициране на усилията на българската 

икономическа дипломация.    

Трето, външноикономическите връзки на Република България с Китайската народна 

република са от първостепенно значение. Те трябва всячески да бъдат подпомагани с 

целенасочени действия от българската икономическа дипломация.     

 

Заключение 

 

 В публикацията накратко описахме и интерпретирахме някои от проблемите на 

икономическата дипломация и възможностите за нейното развитие. Установихме, че няма 

единно научно мнение за същността на икономическата дипломация, което предвид 

нейното стремително разгръщане не е учудващо. Осветлихме основни бъдещи 

икономически трендове, които ще окажат влияние върху икономическата дипломация в 

глобален мащаб. В тази връзка констатирахме, че тези трендове ще имат силно 

въздействие върху сферата на икономическата дипломация в различни измерения. 

Спряхме се и върху външноикономическите връзки на Република България със САЩ и 

Китайската народна република, както и техните релации с икономическата дипломация. 

Защитихме твърдението, че въпросните външноикономически връзки са от особена 

важност за българските икономически и външнополитически интереси и те трябва да 

бъдат поддържани на много високо ниво. В крайна сметка авторът таи надеждата, че е 

успал да демонстрира, макар и в ограничен обем, силата на икономическата дипломация и 

нейните необятни възможности.           
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МЕДИЦИНСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ДИПЛОМАЦИЯ  

В ПРЕСЕЧНАТА ЗОНА МЕЖДУ МЕДИЦИНА, ИКОНОМИКА  

И ДИПЛОМАЦИЯ 

 

Иван Соколов 

 

Резюме: В статията се анализира основна проблематика от ареала на медицинската 

икономическа дипломация, която се разглежда като пресечна изследователска и 

практическа зона между медицина, икономика и дипломация. Авторът се насочва към и 

интерпретира три проблемни кръга: Същност и основни характеристики на медицинската 

икономическа дипломация; Медицинската икономическа дипломация в различни региони 

и страни по света; Бъдещо развитие на медицинската икономическа дипломация. Извежда 

се заключението, че медицинската икономическа дипломация ще се оформи занапред като 

проспериращо научно направление, структурирано в лоното на медицинската дипломация.   

        

Ключови думи: медицинска икономическа дипломация, дипломация, международни 

отношения, международни икономически отношения, икономика, медицина, здравна 

икономическа дипломация   

 

Увод 

 

 В епохата на пандемията причинена от коронавируса медицинската икономическа 

дипломация бурно навлезе в изследователското пространство, а така също отчетливо 

прояви своето практическо измерение. Стана ясно, че този феномен се нуждае от 

задълбочен и систематичен теоретичен анализ, което вече се прави в глобално измерение, 

макар и донякъде плахо и не дотам систематично. В разглежданото изследователско поле 

вече работят и то интензивно транснационални екипи от учени, които са щедро 

финансирани от различни по характер източници – както обществени, а така също и 

публично-частни, като се среща и изцяло частно финансиране. Налице са и първите 

практически резултати. Като цяло трендът недвусмислено сочи нарастване, както в 

теоретично, а така също и в практическо измерение.     

Настоящата статия има скромната цел да очертае и анализира в най-общ план 

изследователската зона на медицинската икономическа дипломация, като се съсредоточи 

върху някои от най-съществените нейни аспекти. В тази връзка се описват, анализират и 

интерпретират три проблемни кръга:  

1. Същност и основни характеристики на медицинската икономическа дипломация;  

2. Медицинската икономическа дипломация в различни региони и страни по света;  

3. Бъдещо развитие на медицинската икономическа дипломация.   

    

1. Същност и основни характеристики на медицинската икономическа дипломация  

 

 Още в самото начало трябва да изтъкнем, че медицинската икономическа 

дипломация не е дефинирана прецизно и за същината на нейната природа са налице 

многобройни определения и тълкувания, понякога противоречащи си. Това, по наше 
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мнение, е донякъде в реда на нещата, тъй като става дума за нова и твърде млада научна 

дисциплина.  

Иначе наченки на медицинска дипломация като практическа даденост са налични 

от векове насам. В тази връзка генералният директор на Световната здравна организация 

(СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус  (Виж Фигура 1) заявява, че „съвременната медицинска 

дипломация фактически се създава през 1839 г., когато султанът на Константинопол 

обявява карантина по цялата Османска империя за борба с чумата. Когато европейските 

държави не се съгласяват с прилагането на тези мерки спрямо техните кораби се появява 

необходимостта от преговори по дипломация на здравето. Това е причината да се създаде 

Висш съвет по здравеопазване на Константинопол, а четири години по-късно – Египетска 

комисия по карантина в Александрия. 

… Може би най-видният пример за здравна дипломация е от времето, когато 

Съюзът на съветските социалистически републики и Съединените щати са работили 

заедно по време на разгара на Студената война за ликвидиране на едрата шарка от която 

през ХХ век бяха убити около 300 милиона души. 

Когато работим заедно, като използваме многостранен подход, можем да направим 

чудеса“ (WHO Director-General's opening remarks at the launch of “A Guide to Global Health 

Diplomacy“, 2021).     

 

 
 

Фигура 1. Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус 

Източник: REUTERS 

 

 Всъщност медицинската икономическа дипломация е разновидност на 

медицинската дипломация. Медицинската икономическа дипломация по същество си е 

медицинска дипломация, а не някаква друга, но с изявен акцент върху нейната 

икономическа компонента. Въвеждаме съставния термин медицинска икономическа 

дипломация за да подчертаем, че иде реч за такъв вид дипломация в която преобладават 

икономическите елементи и точно те биват акцентирани, не че не са налични и други 

такива – медицински, дипломатически, политически, социални, информационни и т.н. 

Медицинската икономическа дипломация е разположена в пресечната зона между 

медицина, икономика и дипломация. Това прави нейното описание, анализ и 

интерпретация извънредно сложно защото към едната сложност – на медицината, 

икономиката и дипломацията, взети сами по себе си, се добавя и наслагва друга една 

сложност – тази на мултидисциплинарната медицинска икономическа дипломация.     
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 Не подлежи на съмнение, че медицинската икономическа дипломация е в пряка 

връзка с икономическата дипломация. Последната може да бъде диференцирана 

посредством своя обект, предмет и метод (Соколов и Цанов, 2020).   

Обектът на икономическата дипломация обхваща следните елементи: 

• Международната търговия със стоки и услуги, както и интеракциите, които 

възникват между многобройните субекти по повод на същата тази търговия;   

• Дейностите и активностите на международните икономически и политически 

организации, които могат да бъдат под държавна (публична) юрисдикция или 

дело на частни (корпоративни) субекти по повод на икономическите 

транзакции; 

• Движението на капитала (традиционен и фиктивен) в обсега на икономическата 

дипломация, както и валутно-финансовите и кредитните връзки между 

държавите и икономическите агенти;  

• Движението (миграцията)  на работната сила между държавите и териториите.  

 Предметът на икономическата дипломация са отношенията, които възникват 

между субектите на икономическата дипломация по повод на международната търговия и 

движението на финансовите потоци от всякакъв характер.        

Методът на икономическата дипломация все още не е напълно ясен. Може да се 

каже, че към момента икономическата дипломация ползва методите на близки научни 

дисциплини: дипломация, икономика, политология, социология, социална психология и 

др. Вероятно в обозрима перспектива ще се появят и характерни само за икономическата 

дипломация методи, но това време е все още само на хоризонта.  

Медицинската икономическа дипломация е разположена в такова изследователско 

поле, където се намират немалък брой близки и/или подобни теоретични и практически 

конструкти.  

Глобалната здравна дипломация (Global Health Diplomacy), например, се отнася до 

процесите на преговори на много нива и с много участници, които се оформят за да се 

управлява глобалната политическа среда за здраве на здравни и нездравни форуми 

(Kickbusch et al., 2021). Дипломацията е както система на организация, а така също и метод 

на работа. Дипломацията винаги съдържа в себе си политически елемент и се осъществява 

посредством много и най-различни канали. Дипломатите се стремят да постигнат целите 

на външната политика на собствената си страна, като и по-общо да защитят интересите на 

същата страна в чужбина. В днешно време дипломацията вече не се провежда 

изключително от акредитирани дипломати, но от все по-широк кръг от актьори, често чрез 

дипломация на многото заинтересовани страни (multi-stakeholder diplomacy). Всичко това 

важи и за глобалната здравна дипломация. 

Медицинската икономическа дипломация може да се разглежда, също така, като 

разновидност на т.нар. нова дипломация, към която обикновено се причисляват 

дигиталната дипломация, ресурсната дипломация, дипломацията на катастрофите и др. 

подобни. Тук става дума за новост като теоретични разработки, а не като практическо 

проявление, тъй като медицинската икономическа дипломация е съществувала под една 

или друга форма от векове.     

В средствата за масово осведомяване медицинската икономическа дипломация 

понякога бива наричана „дипломация на маските“, тъй като се свързва с лицевите маски 

против COVID-19, които се превръщат и в основна стока за размяна и търговия между 

страните във времената на глобалното настъпление на коронавируса.   



Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 2, 2021, https://spisanie-su.eu 

 
 48  

Според Михаил Бродски (2021) понятието „глобална медицинска дипломация“ 

влиза в международния лексикон   през 70-те години на ХХ век. В наши дни на фона на 

епидемията от коронавирус тази област преживява своето второ рождение. Става дума за 

използване на медицинския потенциал като инструмент на външната политика, за 

координация от страна на дипломатите на действията на правителството, международните 

организации, частния бизнес и неправителствените структури, насочени към защита на 

глобалното здраве.    

 

2. Медицинската икономическа дипломация в различни региони и страни по света    

 

Медицинската икономическа дипломация в Европа  

  

Според Жужана Якаб (Дипломатия в области здравоохранения: Европейское 

видение, 2018), която е директор на Европейското регионално бюро на Световната здравна 

организация, дипломацията в областта на здравеопазването е относително нов термин, 

обаче осъществяваните в тази област процеси се извършват вече от 150 години насам. 

Става дума за проблемите и детерминантите на здравето, които излизат извън пределите 

на националните граници, имащи глобална същност и изискващи глобални съглашения за 

осигуряване на подобаващо реагиране.       

 В рамките на Европейското регионално бюро на СЗО повратен момент в 

съвременната дипломация в областта на здравеопазването може да се счита процеса под 

надслов „Околна среда и здраве“. В края на 80-те години на ХХ век държавите-членки на 

Европейския регион на СЗО за първи път инициират сътрудничество по между си с цел 

отстраняване на най-големите екологични заплахи за здравето на човека. Прогресът и 

постигането на тази цел се подсигурява посредством провеждане на серии от министерски 

конференции на всеки пет години.     

 Според Световната здравна организация несправедливото разпределение на 

властта, средствата и ресурсите са едни от най-сериозните заплахи за здравето на човека. 

През януари 2017 г. на Световния икономически форум е потвърдено, че най-значимата 

тенденция, която ще възпрепятства глобалното развитие в близките 10 години, е 

растящото неравенство при разпределението на материалните блага, въпреки че милиони 

хора в страните от развиващия се свят са избавени от нищета.     

 В наши дни дипломацията в областта на здравеопазването се оформя като най-

важен инструмент, който да помогне за преодоляване на голямата неопределеност, 

съхраняваща се в Европа и в други региони на света. Здравето е един от основните 

компоненти на развитието и в тази връзка международното сътрудничество в областта на 

здравеопазването носи в себе си обединяващо начало и служи за ясен ориентир за 

постигане на справедливи показатели на същото това здраве, както и на социалното 

благополучие. Сред основните цели на дипломацията в областта на здравеопазването е 

повишаване равнището на здравето и благополучието на населението на по-справедлива 

основа.    

 

Медицинската икономическа дипломация в Европейския съюз  

  

 Най-общо казано Европейският съюз (ЕС) разглежда медицинската си 

икономическа дипломация през призмата на двустранните (bilateral) и многостранните 
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(multilateral) си международни отношения. Поради тази причина те биват описани 

накратко. 

При двустранните отношения ЕС поставя във фокуса на своето внимание пет вида 

държави (The European Union as a Global Health Actor, 2016):  

1. Държави, които имат възможност да се присъединят  към ЕС; 

2. Държави в съседство на ЕС; 

3. Държави, стратегически партньори;  

4. Страни от африканския, карибския и тихоокеанския регион;  

5. Страни с които се поддържат специални отношения.  

В продължение на десетилетие в началото на ХХI век ЕС декларира подкрепата си, 

до голяма степен неопределена, за т.нар. „Ефективен мултилатерализъм“ и състоянието на 

нещата изглеждат донякъде неясни. От доста време насам ЕС поддържа отношения с 

широк кръг от международни институции и неговите политики (вкл. медицинската 

политика) преследват многостранни стратегии. Част от тези институции са Организацията 

на обединените нации, Международния валутен фонд и Световната банка.   

 Тъй като ЕС е най-големият в света икономически и митнически съюз, както и 

донор на огромна по обем хуманитарна помощ, медицинската дипломация е широко 

представена в неговата многостранна дейност. Съществуват индикации, че същата тази 

медицинска дипломация със силно изразена икономическа компонента, все повече ще 

засилва своята роля в неговите бъдещи активности и действия.     

 

Медицинската икономическа дипломация в Организацията за черноморско 

икономическо сътрудничество    

 

 От значим интерес за Република България е медицинската икономическа 

дипломация в Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), тъй 

като страната е неин член. Към момента (2021) в ОЧИС членуват 12 държави както следва: 

Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, 

Сърбия, Турция и Украйна. Кандидат-членки са Кипър и Черна гора. Още 12 страни, преди 

всичко европейски, имат статут на наблюдатели, а още 6 държави, вкл. страни от Азия, 

притежават статут на партньори в рамките на секторния диалог. Организацията за 

черноморско икономическо сътрудничество е създадена през 1992 г. и през 1999 г. 

получава международна правосубектност. Постоянният секретариат на ОЧИС се намира в 

Истанбул (Турция).             

Съгласно Хаик Никогосиян (2018) здравеопазването е относително нова сфера на 

дейност за ОЧИС, но въпреки това тази организация има значителен потенциал в 

плановете относно сътрудничеството и синергизма при разрешаването на сложните 

въпроси на здравеопазването. В същото време внимателно изучаване изисква проблема за 

едновременното членство на държавите-членки на ОЧИС в други блокове, като 

Европейския съюз и Евразийския икономически съюз, които имат свои собствени системи 

за регулиране в областта на здравеопазването и/или фармацевтичните препарати. Този 

аспект на дипломация и стратегическо ръководство в сферата на здравеопазването може 

също така да възникне в други организации и блокове, членовете на които се явяват 

членове на няколко различни организации, особено в пресечната зона на икономическата 

интеграция и здравеопазването.  

Двата основни механизма на ОЧИС за осъществяване на дейност в сферата на 

здравеопазването са (1) Работната група по здравеопазване и фармацевтични препарати и 
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(2) Съвещанието на министрите на здравеопазването. Тези механизми се поддържат от 

други органи, такива като Комитета на старшите длъжностни лица и Съвета на министрите 

на външните работи.   

 

САЩ 

 

Медицинската дипломация има дълга и успешна традиция в Съединените 

американски щати. Появата и разпространението на COVID-19 променя обаче доста 

радикално нещата. По този повод Шанън Келман (2021) подчертава, че пандемиите не 

зачитат границите и вариантите на COVID-19 няма да чакат търпеливо света да разработи 

и произведе повече терапевтични средства и ваксини. Администрацията на американския 

президент Джоузеф Байдън трябва да разглежда борбата с пандемията не само като 

морален императив, но и като такава, която да подпомага  националните и 

външнополитическите интереси на САЩ.  

Глобалните пропуски в достъпа до здравеопазване и политическото лидерство, 

които COVID-19 илюстрира, не трябва да се оставят за експлоатация от нашите 

конкуренти, както Русия и Китай вече започнаха да правят с износа си на ваксини. Докато 

досега бяха предприети важни стъпки с неотдавнашните назначения и включването на 

международна помощ в американския спасителен план, остава много да се направи за 

ефективно преодоляване на пандемията COVID-19. Следващите стъпки, включително 

бъдещето на лидерството на САЩ в сферата на глобалното здравеопазване, вече е изцяло в 

ръцете на администрацията на президента Байдън. Не можем да позволим тази възможност 

за определяне на бъдещето на поколението да отмине безвъзвратно, заключава Шанън 

Келман. 

 

 
 

Фигура 2. Президентът на САЩ Джоузеф Байдън се ваксинира против COVID-19 

Източник: Tom Brenner/REUTERS 

 

Китайска народна република     

 

 Чарлз Фриймън и Сяоцин Бойнтон (2011) пишат, че предоставянето на медицинска 

помощ от Китай се е диктувало от желанието да се разшири неговото политическо влияние 

в тези държави, където от гледната точка на Пекин, могат да се намерят общи интерес при 

противопоставянето на колониализма. Преобладаващият брой страни след 1949 г. се 

намират на африканския континент.   
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 През последните петдесет години обаче подходът на Китайската народна република 

към проблемите на глобалното здравеопазване търпи съществени промени. В наши дни 

китайското ръководство признава, че участието в процесите на глобалното здравеопазване 

допринася за формиране на имиджа на страната като участник в международните 

отношения, който внася своя принос за създаване на глобалното благосъстояние. Пекин 

разглежда дипломацията в сферата на здравеопазването като удобен инструмент за 

постигане на собствените си стратегически икономически цели. Преди дипломатическите 

усилия на Китай в областта на здравеопазването имат революционна съставляваща във 

вида на поддръжка за движенията за независимост зад граница, докато в наши дни 

активностите могат да се квалифицират като стимулиране на „меката сила“ посредством 

предотвратяване на нетрадиционните заплахи за сигурността, такива като кризите на 

здравеопазването в планетарно измерение. Като укрепва международната стабилност, 

Китай по същество осигурява защита на собствените си ключови интереси – вътрешна 

стабилност и икономически ръст.         

 В Китай не съществува специализирана правителствена агенция, която отговаря за 

управлението на официалната помощ за развитие, като например, Агенцията по 

международно развитие на САЩ. Поради тази причина „участието на няколко национални 

министерства и ведомства затруднява координацията и оценката на ефективността на 

китайската помощ в сферата на здравеопазването; общият обем на приноса на Китай по 

дадения вид помощ е трудно да се оцени“ (Фриймън и Бойнтон,  2011, стр. 37).    

 С разпространението на коронавируса първо в Китай (Виж Фигура 3), а после като 

пандемия по цялата планета, медицинската дипломация на Китай е подложена на 

съществени промени. В тази връзка Ана Кобиерецка и Михал Кобиерецки (2021) 

отбелязват, че медицинската дипломация на Китай се превръща във „вирусна 

дипломация“, която всъщност е разновидност на медицинската дипломация със силен 

икономически отпечатък. По отношение на „вирусната дипломация“ китайците 

подчертават, че са движени от три основни мотивации:  

 

 
 

Фигура 3. Пазарът в гр. Ухан (Китай) за морски дарове, откъдето се предполага,  

че започва разпространението на пандемията COVID-19 

Източник: Héctor Retamal/AFP via Getty Images   

 

1. Да изразят китайската благодарност за помощта, която са получили от други 

страни;  
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2. Да представят Китай като глобална, отговорна сила, която има за цел да си 

сътрудничи с останалия свят;  

3. Да сигнализира за китайската воля за засилване на бъдещо сътрудничество. 

  

Куба 

 

Куба е много активен участник в медицинската икономическа дипломация на 

глобално ниво. Според Бенедикт Касигара (2020) изпращането на лекари зад граница в 

кризисните райони на света представлява  част от външната политика на Хавана. Още от 

времената на Фидел Кастро медицинската дипломация се смята за своеобразен 

„идеологически инструмент“, като тя трябва да повлияе положително върху образа на 

страната зад граница.   

Медицинската дипломация носи на Куба големи валутни приходи. По данни на 

Конференцията на Организацията на обединените нации по търговия и развитие 

(ЮНКТАД) ежегодните приходи на Куба от предоставяне на медицински услуги в 

чужбина възлизат на почти 11 млрд. US долари. За сравнение кубинският износ през 2018 

г. на традиционни стоки като захар, тютюн, никел и ром е бил на стойност около 3 млрд. 

US долари – т.е. почти четири пъти по-малко.  

Основно кубинските лекари работят в Африка и Латинска Америка. Кубинското 

правителство твърди, че във връзка с пандемията причинена от коронавируса, към него с 

молба за медицинска помощ са се обърнали 40 държави.           

 

3. Бъдещо развитие на медицинската икономическа дипломация  

  

Бъдещото развитие на медицинската икономическа дипломация е безусловно 

свързано с футурологията (науката за бъдещето). Според Иван Цанов (2018) е безспорно, 

че към момента футурологията не притежава достатъчна научна мощ и релевантни 

способности за да предскаже какво точно и по какъв начин ще се случи с дадено нещо в 

бъдещето. Като правило футуролозите се ограничават с предсказания относно близкото 

бъдеще, като техните прогнози са с времеви хоризонт от 20, 40 и рядко повече години, в 

което няма нищо необичайно. 

 Да се правят прогнози за бъдещото развитие на медицинската икономическа 

дипломация е много трудно, но все пак не е напълно невъзможно. По наше мнение 

занапред в сферата на медицинската икономическа дипломация вероятно ще се проявят 

следните шест тенденции: 

 Първо, медицинската икономическа дипломация ще бъде силно повлияна от 

изкуствения интелект. 

 Второ, медицинската икономическа дипломация ще става все по-малко „държавна“ 

(инспирирана от държавни дипломатически служители, организации и структури), като в 

нея ще навлизат все по-разнообразни „неправителствени“ субекти с най-различна природа. 

 Трето, националната държава ще запази за себе си като основен инструмент 

медицинската икономическа дипломация за реализиране на собствените си национални 

интереси на макро ниво (политически, икономически, военни, хуманитарни и др.).   

 Четвърто, медицинската икономическа дипломация ще се развие на по-висока 

степен и в Република България, тъй като страната има традиции в това отношение, а и 

подготвени специалисти. 
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 Пето, полето на медицинската икономическа дипломация ще се превърне в зона на 

остра и ожесточена конкурентна борба между основните играчи в международен мащаб – 

Европейски съюз, САЩ, Китайска народна република, Руска федерация и Индия, а може 

би и Бразилия и Република Южна Африка.   

 Шесто, очакваме много бурно развитие на теорията на медицинската икономическа 

дипломация и оформянето й като просперираща разновидност на медицинската 

дипломация.              

 

Заключение 

 

 В статията накратко се спряхме върху някои основни аспекти на медицинската 

икономическа дипломация. 

 В началото разгледахме същността и основните характеристики на медицинската 

икономическа дипломация. Установихме, че в това обширно изследователско поле 

съществува все още понятийна неяснота, както и че медицинската икономическа 

дипломация се намира в етапа на своята първоначална консолидация.   

   После се спряхме върху въпроса за медицинската икономическа дипломация в 

различни региони и страни по света. Анализирахме развитието на медицинската 

икономическа дипломация в Европа, Европейския съюз, Организацията за черноморско 

икономическо сътрудничество, САЩ, Китайската народна република и Куба. Натъкнахме 

се на обстоятелството, че в различните части на планетата медицинската икономическа 

дипломация се намира в различен етап от своето развитие, налице са значими различия 

между страните и регионите, а така също и че медицинската икономическа дипломация се 

разглежда и интерпретира по различен начин. Стана ясно, че характерна особеност на 

медицинската икономическа дипломация е нейната двойнствена природа – веднъж като 

проявление на „меката сила“ на държавата и източник на големи финансови постъпления, 

а друг път – като алтруистичен елемент, който гради позитивен образ на същата държава 

пред външния свят.   

 Накрая направихме опит да прогнозираме бъдещото развитие на медицинската 

икономическа дипломация. В този контекст изведохме шест тенденции, които очакваме да 

се проявят занапред в развоя на медицинската икономическа дипломация. 

 Можем да направим генералното заключение, че медицинската икономическа 

дипломация е изследователска зона с голям потенциал за развитие, където са налични 

голям брой слабо изучени въпроси. Очакваме също така, отделните държави и 

наднационалните организации, да развиват с още по-високо темпо и целенасоченост 

дейности в обсега на медицинската икономическа дипломация.          
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