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Анотация 

 

Монографичното изследване описва, анализира и интерпретира въпроса за изкуствения 

интелект разгледан в контекста на управлението и сигурността. Вниманието на автора се 

съсредоточава върху четири проблемни кръга: Изкуствен интелект; Изкуствен интелект и 

управление; Изкуствен интелект и сигурност; Изкуственият интелект в България. Научната 

монография е предназначена за изследователи, преподаватели във висши учебни заведения, 

докторанти, студенти, мениджъри, администратори, служители и квалифицирани работници. 

Произведението може да бъде от полза и за всеки, който се интересува от сложните и 

разнородни проблеми на изкуствения интелект в контекста на управлението и сигурността.       

 

Resume   

 

The treatise describes, analyzes, and interprets the issue of artificial intelligence considered in the 

context of management and security. The author's attention is focused on four problem areas: Artificial 

intelligence; Artificial intelligence and management; Artificial intelligence and security; Artificial 

intelligence in Bulgaria. The scientific treatise is intended for researchers, university professors, 

doctoral students, students, managers, administrators, employees, and skilled workers. The work can 

also be useful for anyone who is interested in the complex and diverse problems of artificial 

intelligence in the context of management and security. 
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ИКТ – информационни и комуникационни технологии    

КИТ – компютърни и информационни технологии  
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CDO – Chief Data Officer – Директор по данните 
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planning) 
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УВОД 
 

Замисъл и реализация на монографията 

 

 Монографията е замислена и реализирана като дискусионно произведение в 

което се разглеждат някои от ключовите аспекти на изкуствения интелект (ИИ) в 

контекста на управлението и сигурността. Основната цел на произведението е да 

представи за научна дискусия гледната точка на автора, тъй като не е по силите на 

индивидуален изследовател да даде изчерпателни отговори на многобройните и 

крайно сложни въпроси свързани с феномена на изкуствения интелект.   

Фундаменталната авторска теза е, че теорията и практиката на изкуствения 

интелект не са особено добре развити в България, като изход от така сложилото се 

неблагоприятно статукво може да бъде потърсен и намерен в ускоряване и 

интензифициране на научните изследвания. Бъдещето на света е неразривно 

свързано с навлизането и използването на системите с изкуствен интелект, като 

поради тази причина българската държава не може да си позволи да остане 

встрани от тази глобална тенденция.    

 

Организация и съдържание на материала 

 

В композиционно отношение монографията е изградена от увод, четири 

глави, заключение и библиография. Глава първа се занимава с историческото 

развитие и същността на изкуствения интелект. Глава втора разглежда 

изкуствения интелект и управлението. Глава трета описва и анализира 

изкуствения интелект и сигурността. В глава четвърта се интерпретират 

проблемите на изкуствения интелект в България. Цитирани са 123 библиографски 

източници, от които 74 на кирилица и 49 на латиница.       

 

Обвързаност и отговорност 

 

Представените в монографията идеи, тези, анализи и интерпретации са 

лично мнение и виждане на автора и не са обвързани по никакъв начин с други 

организации, институции, структури или физически лица. Те са резултат от 

неговия скромен изследователски, преподавателски и житейски опит. 

Единствено и само авторът носи пълната отговорност за несъвършенствата, 

пропуските и грешките в произведението, като се надяваме, все пак, те да не са 

прекалено много.   
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ГЛАВА ПЪРВА. 

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ 
 

Въведение 

 

 В Глава първа се разглеждат, анализират и интерпретират фундаментални 

въпроси от тезауруса на изкуствения интелект. В структурната композиция на 

монографията главата играе въвеждаща роля за да може впоследствие на нейния 

фон да бъде разгърната другата проблематика, която е с по-специфичен характер. 

В тази връзка съдържанието на Глава първа се изгражда от три параграфа: 1.1. 

Историческо развитие на изкуствения интелект; 1.2. Изкуствен интелект: същност 

и основни характеристики; 1.3. Бъдеще на изкуствения интелект.  

 

1.1. Историческо развитие на изкуствения интелект 

 

1.1.1. Исторически обзор на еволюцията на изкуствения интелект    

 

Според някои изследователи историята на изкуствения интелект (artificial 

intelligence) започвала още от времето на Древна Гърция (Бессмертный, 2010). 

Струва ни се обаче, че твърдението на тези изследователи относно пионерната 

роля на Аристотел (384 пр.Хр. – 322 пр.Хр.) за възникването на изкуствения 

интелект, например, е твърде пресилено и вземано на желано за действително. В 

творчеството на Аристотел, без съмнение, се откриват произведения свързани със 

законите за правилното мислене, както и с процесите за неопровержимите 

разсъждения. Силогистиката (модел за дедуктивни разсъждения), която е 

създадена от този гениален елин, в продължение на векове е в основата на 

методологията на научното мислене и става основа на всички последващи науки. 

В тази връзка, според нас, наследството на Аристотел има единствено косвено 

значение за състоялото се значително по-късно раждане на изкуствения интелект.   

 През Средновековието започват да се правят опити за създаване на 

механични сметачни машини, които могат да се считат за много далечни 

предвестници и разновидности на ИИ. В периода между 1642 и 1644 г. 

французинът Блез Паскал (1623 – 1662) конструира първата сметачна машина 

наречена „Паскалин“, за да помогне на баща си, който бил събирач на данъци 

(бирник). По-успешна е обаче сметачната машина на германеца Готфрид Вилхелм 

фон Лайбниц (1646 – 1716), която е направена през 1673 г. Тази сметачна машина 

(изчислително устройство) може автоматично да събира, изважда, умножава и 

дели.  

 Според Майкъл Хайнлайн и Андреас Каплан (Haenlein and Kaplan, 2019) 

корените на ИИ вероятно могат да бъдат свързани с американския писател 
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фантаст Айзък Азимов (1920 – 1992), който през 1942 г. публикува краткия си 

разказ „Тичайки наоколо“ (Runaround). В произведението се разказва за робот 

конструиран от инженерите Грегъри Пауъл и Майк Донован, като тук за първи път 

се представят трите закони на роботиката, които впоследствие обезсмъртяват своя 

създател и се превръщат в неподправена литературна класика. Първи закон: 

Роботът не може да причини вреда на човек или с бездействието си да допусне да 

бъде причинена вреда на човека. Втори закон: Роботът е длъжен да се подчинява 

на човека, ако това не противоречи на Първия закон. Трети закон: Роботът е 

длъжен да се грижи за собствената си сигурност, ако това не противоречи на 

Първия и Втория закон. Творбата на Азимов вдъхновява поколения от учени в 

сферата на роботиката, изкуствения интелект и компютърната наука. Между тях 

може да се спомене името на Марвин Мински, който по-късно създава заедно с 

други специалисти лабораторията за ИИ към Масачузетския технологичен 

институт (MIT).              

 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 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 и информационни технологии (КИТ). 
 

 
Джон Атанасов 

 

 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, pp. 433-460). Според Тюринг 

въпросът „Може ли машината да мисли?“ е абсурден, като той предлага съвсем 
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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.  

 

 
Алън Тюринг 

 

 Тестът 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 2022 г. тестът 

на Тюринг е преминат успешно.   

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

ЕИМ Джон Маккарти (1927 – 2011) 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 други.  

 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 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 
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безусловно потвърждава визионерството на първопроходците от Дартмут, макар и 

то да е обременено с някои съществени неточности.   

Конференцията в Дартмут е последвана от период от почти две десетилетия, 

които отбелязват значителен успех в областта на ИИ (Haenlein and Kaplan, 2019). 

Ранен пример е известна компютърна програма ELIZA, създадена между 1964 и 

1966 г. от Джоузеф Вайзенбаум в Масачузетския технологичен институт. ELIZA е 

инструмент за обработка на естествен език, който може да симулира разговор с 

човек и една от първите програми, способни (като потенциал) да преминат теста 

на Тюринг. Друга успешна история от  ранните дни на изкуствения интелект е 

програмата за разрешаване на общи проблеми, която е разработена от Нобеловия 

лауреат Хърбърт Саймън и учените от RAND Corporation Клиф Шоу и Алън 

Нюел. Въпросната програма е в състояние автоматично да реши някои прости 

проблеми, като, например, т.нар. Ханойска кула1. В резултат на тези 

вдъхновяващи истории на успеха, финансирането на изследванията на ИИ 

нараства значително, което води до все повече проекти. През 1970 г. Марвин 

Мински дава интервю за списание Life, в което заявява, че е възможно да  бъде 

създадена машина с общата интелигентност на обикновен човек в рамките на три 

до осем години. Такава, естествено, не е направена и до наши дни.  

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

практическото (комерсиалното) използване на изкуствения интелект (Russell and 

Norvig, 2016). 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 1973 г. Конгресът на САЩ започва силно да критикува разходите, 

които се отделят за развитието на ИИ. Същата година британският математик 

Джеймс Лайтхил публикува доклад, поръчан от Британския съвет за научни 

изследвания в който твърди, че машините с изкуствен интелект могат само да 

достигнат нивото на „опитен аматьор“ в игри като шаха, например, докато те 

никога ни биха могли да достигнат разсъжденията характеризиращи т.нар. здрав 

разум. Като резултат на доклада Британското правителство незабавно прекратява 

финансирането на изследванията в областта на ИИ с изключение на три 

университета. Правителството на САЩ скоро последва примера на 

Великобритания. Като следствие, в резултат на почти спряното публично 

 
1 Ханойската кула е математическа игра. Тя е конструирана като платформа върху която има три 

стълба и осем диска с различен размер. В началото дисковете са подредени на левия стълб, като 

целта е кулата да бъде преместена на десния стълб по строго определени правила.     
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финансиране, развитието на ИИ във Великобритания и САЩ значително се 

забавя.     

В края на 70-те години на ХХ век в надпреварата свързана с изкуствения 

интелект се включва и Япония, където се обявява започването на проект за 

машини от пето поколение, които са изградени въз основа на знания (Боровская и 

Давыдова, 2000, стр. 10). Проектът е разчетен за десет години напред и обединява 

най-добрите млади специалисти от най-големите японски компютърни 

корпорации. За тези специалисти бива специално създаден нов институт ICOT, 

като им се предоставя пълна свобода на действия, само без правото да публикуват 

предварителните резултати от собствените си изследвания. Като резултат от 

тяхната работа се появява обемист и скъп символен процесор, който обаче не 

получава широко признание. Все пак положителният ефект от този японски 

проект е очевиден. В страната на изгряващото слънце се появява значителна група 

от висококвалифицирани специалисти в областта на ИИ, която постига 

съществени резултати в различни практически области, не непременно свързани с 

изкуствения интелект. В средата на 90-те години на миналия век японската 

асоциация за изкуствен интелект наброява вече 40 000 човека.      

 От средата на 80-те години на ХХ век започва повсеместна комерсиализация 

на изкуствения интелект. Непрекъснато нарастват ежегодните капиталовложения 

и започват да се създават промишлени експертни системи. Нараства интересът 

към самообучаващите се системи. Стартира издаването на десетки научни 

списания, ежегодно се провеждат международни и национални конференции по 

различни направления на ИИ. Секторът на изкуствения интелект се превръща в 

една от най-перспективните и най-престижни области на информатиката.               

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

най-вече за широката публика. Компютърът на технологичната компания IBM 

Deep Blue, който е продукт на разработките в сектора на изкуствения интелект, 

побеждава световния шампион по шахмат Гари Каспаров (р. 1963). Става ясно, че 

този супер компютър е в състояние да обработи 200 милиона възможни шахматни 

хода в секунда (!) и да определи оптималния (най-добрият) ход 20 хода напред, 

като използва метод наречен tree search (Campbell, Hoane and Hsu, 2002).          

 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 Mасачузетския 

технологичен институт) има способност да изразява човешки емоции. Роботът 

Nomad, от своя страна, изучава отдалечените региони на Антарктика и може да 

локализира метеорити.  

 В периода 1990 – 2010 г. изкуственият интелект започва да разрешава 

комплексни проблеми в следните сфери: извличане на данни, индустриална 
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роботика, логистика, бизнес разузнаване, банков софтуер, медицинска 

диагностика, системи за препоръчване и търсещи машини (AI Watch…, 2020). 

Изследователите в сектора на ИИ започват да развиват и да използват все по-

усложнени математически средства и инструменти в своята дейност. Оформя се 

широко разпространено разбиране, че много проблеми свързани с ИИ вече са 

разработени от изследователи в области като математика, икономика или 

изследване на операции. Споделеният математически език позволява по-високо 

ниво на сътрудничество с утвърдени научни области и помага за превръщането на 

ИИ в по-строга научна дисциплина. 

През 2006 г. Фей-Фей Ли, професорка по компютърни науки в 

Станфордския университет, допринася за промяна на парадигмата свързана с ИИ. 

Установената мъдрост на изследователите по това време е, че „ако не можете да 

направите дори едно изображение добре, защо да опитвате с хиляди или десетки 

хиляди изображения?“ Нейната хипотеза е, че основното ограничение свързано с 

изкуствения интелект е количеството данни, което да отразява реалните сценарии 

разиграващи се в действителността и че повече данни ще произвеждат по-добри 

модели. През 2009 г. ImageNet публикува информация, съдържаща 3.2 милиона 

етикетирани изображения, разделени в 5247 категории, сортирани в 12 поддървета 

като „бозайник“, „превозно средство“, „мебели“ и т.н. (Deng et al. 2009). 

Значението и ролята на изкуствения интелект през периода 2000 – 2020 г. 

започва да се осъзнава все по-осезателно и в рамките на Европейския съюз (ЕС). 

Европейската комисия (ЕК), в координация с държавите-членки на ЕС, отделя 

значителни инвестиционни фондове за развитието на ИИ (AI Watch…, 2020, p. 19). 

В рамките на следващата многогодишна финансова рамка ЕК предлага да се 

отделят най-малко 1 милиард евро годишно от програмата „Хоризонт Европа“ 

(2021 – 2027) и програмата „Цифрова Европа“ (2021 – 2027) за ИИ. Нивата на 

инвестиции в ИИ в ЕС са обаче ниски и фрагментирани в сравнение с други части 

на света, като САЩ и Китай. Целта е инвестициите да се увеличават постепенно 

до 20 милиарда евро годишно през следващото десетилетие. Програмата 

„Цифрова Европа“ с общ бюджет от 9.2 милиарда евро ще подкрепи цифровата 

трансформация на европейското общество и икономика (COM (2018) 795). Някои 

от държавите-членки на ЕС са заделили значителни национални бюджети за ИИ, 

например Франция, с 1.5 милиарда евро. Европейската комисия планира да 

похарчи приблизително 5.4 милиарда евро между 2018 и 2022 г.  

 Според Майкъл Хайнлайн и Андреас Каплан (2019) още в настоящето 

изкуственият интелект ще стане също толкова важна част от ежедневието, както 

Интернет или социалните медии са го правили в миналото. ИИ ще оказва влияние 

не само върху личния ни живот, но и ще промени фундаментално начина, по 

който фирмите вземат решения и взаимодействат със заинтересованите страни 

(служители, клиенти, конкуренти). 



15 

 

 От началото на новото хилядолетие, та чак до наши дни (2022 г.), 

изкуственият интелект се оформя като едно от най-привлекателните в 

комерсиално отношение направление на компютърната наука, както и на 

компютърната индустрия. 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 се намират пред нас – в бъдещето.  

 

1.1.2. История на ИИ в хронологичен порядък   

 

 Маад Мижвел (Mijwel, 2015, pp. 2-3) предлага следната история на 

изкуствения интелект в хронологичен порядък. 

Древногръцкият изобретател Херон Александрийски (около 10 г. сл.Хр. – 

около 75 г. сл. Хр.) създава автомати с механични механизми, които работят с 

вода и парна тяга.  

 1206 г. Ебру Из Бин Резаз Ал Джезери, един от първопроходците на 

кибернетичната наука, сътворява машини с автоматично управление, които са 

задвижвани с вода.    

 1623 г. Вилхелм Шикард изобретява първата механична сметачна машина, 

която изпълнява четири аритметични операции.  

 1672 г. Готфрид Лайбниц създава двоичната (бинарната) бройна система, 

която формира абстрактната основа на днешните компютри.   

 1822 – 1859 г. Чарлз Бабидж разработва първия механичен калкулатор. Той е 

смятан за бащата на компютрите, тъй като предлага концепция за първата 

програмируема изчислителна машина, като частично я реализира на практика. Ада 

Лъвлейс написва първата в света компютърна програма (за машината на Бабидж) 

и поради това е приемана и за първият в световен мащаб компютърен програмист.     

 1923 г. Карел Чапек за първи път предлага концепцията за роботите.    

 1936 г. Конрад Цузе създава първият на планетата програмируем компютър 

под името Z1, направен от телефонни релета с памет от 64К.  

 1946 г. Започва да работи компютърът ENIAC (Electronic Numerical 

Integrator and Computer), който е с размерите на стандартна жилищна стая и тежи 

30 тона.      

 1948 г. Джон фон Нойман представя идеята за само възпроизвеждащата 

програма.    

 1950 г. Алън Тюринг, създател на компютърната наука, демонстрира 

концепцията за „Теста на Тюринг“.   

 1951 г. Написани са първите програми за изкуствен интелект предназначени 

за устройството Mark 1.   
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 1956 г. Алън Нюел, Хърбърт Саймън и Джон Шоу разработват програмата 

The logic theorist (Logic Theory-LT), която може да разрешава математически 

проблеми. Програмата се смята за първата в света система за изкуствен интелект.    

 Краят на 50-те – началото на 60-те години на ХХ век. Схематична мрежа за 

машинен превод е разработена от Маргарет Мастерман и сътрудници.     

 1958 г. Джон Маккарти от Масачузетския технологичен институт (MIT) 

създава езикът LISP (език за обработка на списъци). Този език е основно 

програмно средство за моделиране на различни аспекти в сферата на изкуствения 

интелект.   

   1960 г. Джоузеф Карл Ронет Ликлидер описва отношението човек – машина.  

1962 г. Компанията Unimation е първата в света, която започва да 

произвежда роботи за индустриалния сектор.    

 1965 г. Написана е програмата ELIZA предназначена за сектора на 

изкуствения интелект.   

 1966 г. В Станфордския университет е произведен първият оживен робот на 

име Shakey.   

 1973 г. В САЩ Агенцията за напреднали изследователски проекти (DAPRA) 

в областта на отбраната започва развитието на протоколи под името TCP/IP 

(протоколи за комуникация между компютрите).      

 1974 г. За първи път започва да се използва Интернет.   

 1978 г. Хърбърт Саймън получава Нобелова награда по икономика за 

неговата теория за ограничената рационалност, която е в пряка връзка с областта 

на изкуствения интелект.  

 1981 г. Компанията IBM създава първият персонален компютър.      

 1993 г. В Масачузетския технологичен институт (MIT) започва 

производството на хуманоидния (приличащ на човек) робот Cog.   

 

 
Роботът Cog. Източник: Sam Ogden/Science Source 

  

 1997 г. Суперкомпютърът Deep Blue побеждава на шах световният шампион 

в тази игра Гари Каспаров.   
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 1998 г. В търговска продажба се появява електронната играчка наречена 

Furby, която има елементи на изкуствен интелект. През 1998 г. година артикулът 

се продава в 1.8 млн. копия, а през 1999 г. в 14 млн. екземпляра.        

 2000 г. Появява се роботът Kismet, който използва жестове и мимики при 

комуникация.   

 2005 г. Представен е хуманоидният робот Asimo, който притежава 

характеристики приближаващи го до човешко същество.        

 2010 г. Роботът Asimo вече може да действа като използва силата на 

собствения си ум.   
 

1.2. Изкуствен интелект: същност и основни характеристики   

 

1.2.1. Изкуствен интелект: дефиниции и основни значения   

 

 За същността на изкуствения интелект няма единно научно мнение. В това 

няма нищо необичайно, тъй като изследването на ИИ е относително млада научна 

дисциплина, за разлика от науки с многовековна история като икономика, 

математика, химия и философия например. В доклад озаглавен „Изкуствен 

интелект и живот през 2030“ и публикуван от Станфордския университет в САЩ 

се дава донякъде необичайна гледна точка за отсъствието на общоприето виждане 

(дефиниция) за естеството на изкуствения интелект: „Любопитно е, че липсата на 

прецизна, универсално приета дефиниция за ИИ вероятно е допринесла за 

разрастването на тази сфера и тя да можа да разцъфти, както и да набере едно все 

по-ускорено темпо. Практикуващите, изследователите и разработчиците на ИИ 

вместо да се ръководят от приблизителна обща посока са се водили от императива 

'нека да се заемем с това'“ (Artificial Intelligence and Life in 2030, 2016, p. 16).  

Тесните специалисти в областта на изкуствения интелект дават различни 

тълкувания за същността му, които обаче не са чак толкова противоположни, ако 

се вгледаме внимателно в тях. Авторитетният Джон Маккарти смята, че 

изкуственият интелект е наука и инженеринг, които правят машините 

интелигентни и най-вече интелигентите компютърни програми. Елена Боровская и 

Надежда Давидова (2020) са на мнение, че „изкуственият интелект – това е 

направление на информатиката, чиято цел е разработка на апаратно-програмни 

средства, които позволяват на ползвателя – непрограмист да постави и разреши 

собствените си традиционно считащи се интелектуални задачи, да общува с ЕИМ 

на ограниченото подмножество на естествения език“ (Боровская и Давыдова, 2020, 

стр. 5). Според Оксфордския речник за учащи (2021) „изкуственият интелект е 

изучаването и разработването на компютърни системи, които могат да копират 

интелигентното човешко поведение“ (Oxford Learner’s Dictionaries, 2021). Маркус 

Зиперман (2021) дава следното определение за ИИ: „Изкуственият интелект се 
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занимава с методи, които позволяват на компютъра да решава такива задачи, 

които, ако бъдат решени от хора, изискват интелект“ (Markus Siepermann, 2021). 

В популярен труд на Стюарт Ръсел и Петер Норвиг (Russell and Norvig, 

2016), където се третира проблематиката на изкуствения интелект, се предлагат 

някои определения на изкуствения интелект, организирани в четири категории 

(Виж Таблица 1): 1. Системи, които мислят като човек; 2. Системи, които действат 

като човек; 3. Системи, които мислят рационално; 4. Системи, които действат 

рационално. Вижда се съвсем ясно, че фундаменталните елементи, около които се 

изгражда онтологията на изкуствения интелект са пет: система, мислене, действие, 

рационалност, човек.  

 
Таблица 1. Някои определения на ИИ, организирани в четири категории 

Източник: Russell and Norvig, 2016 

 

1. Системи, които мислят като човек 

 

„Вълнуващото ново усилие да накараме 

компютрите да мислят... машини с умове, в 

пълния и буквален смисъл“ (Haugeland, 1985). 

 

„[Автоматизирането на] дейности, които 

свързваме с човешкото мислене, дейности като 

вземане на решения, решаване на проблеми, 

учене…“ (Bellman, 1978). 

3. Системи, които мислят рационално 

 

„Изучаване на умствените способности чрез 

използването на изчислителни модели“ 

(Chamiak and McDermott, 1985) 

 

„Изучаването на изчисленията, които 

позволяват да се възприема, разсъждава и 

действа“ (Winston 1992). 

 

2. Системи, които действат като човек 

 

„Изкуството да се създават машини, които 

изпълняват функции, които изискват 

интелигентност, когато се изпълняват от хора“ 

(Kurzweil, 1990). 

 

„Изучаването на това как да накараме 

компютрите да правят неща, в които в момента 

хората са по-добри“ (Ritch and Knight, 1991). 

4. Системи, които действат рационално 

 

„Изчислителната интелигентност е 

изследване на дизайна на интелигентни 

агенти“ (Poole еt al., 1998). 

 

 

„AI ... се занимава с интелигентното 

поведение в артефактите“ (Nilsson, 1998).  

 

 

Всъщност можем да сведем големият брой определения за изкуствения 

интелект до следната синтетична дефиниция: изкуствени системи, които мислят 

и действат или като човек, или които мислят и действат рационално.  

    Разглеждайки проблема за същността на изкуствения интелект не можем 

да отминем и следният ключов въпрос – коя е водещата наука при изучаването на 

изкуствения интелект? Често се споделя мнението, че ядрото на научните 

изследвания посветени на изкуствения интелект обхваща най-вече компютърните 

науки (computer sciences). Това твърдение обаче, според нас, не трябва да се 
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възприема като меродавно, тъй като в обсега на изследванията на ИИ и други 

науки, несъмнено, играят съществена роля: математика, биология, философия, 

социология, психология, антропология, когнитивни науки, невронаука, 

лингвистика, а и доста други. Не би могло да бъде по друг начин защото 

феноменологията на изкуствения интелект е толкова сложна, че не е възможно да 

бъде изучена само с помощта на една единствена наука, като са необходими 

обединените усилия на множество моно-, поли-, транс- и интердисциплинни 

научни дисциплини. Напълно се солидаризираме с мнението на Гермоген 

Поспелов (Поспелов, 1988), който казва, че зад гърбовете на специалистите по 

изкуствен интелект всъщност се виждат сенките на великите философи.   

Понятието изкуствен интелект се употребява всъщност в четири основни 

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

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

програмни и технически средства, които са в състояние да осъществяват 

интелектуална дейност, която е тъждествена и/или наподобява интелектуалната 

дейност на човека.    

 На второ място, ИИ се схваща като самите тези програмни и технически 

средства, а така също и изпълняваната с тяхна помощ дейности.      

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

занимава с неговото изучаване и изследване.   

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

представи, които се срещат в социума относно визирания феномен.   
 

1.2.2. Най-влиятелни изследователи в областта на ИИ 

 

 Елена Аксьонова (Аксёнова, 2018, стр. 10-12) привежда имената на 10-те 

най-влиятелни изследователи в областта на изкуствения интелект, както следва.    

 1. Джо-Хо Ли (Joo-Ho Lee). Институция: Ritsumeikan University. Държава: 

Япония. H-индекс: 33. Професор в университета Рицумейкан в Япония. Занимава 

се с изследване на интерфейси, алгоритми и системи за реализация на по-

съвършени машини, машинно и човешко взаимодействие.     
 

 
Джо-Хо Ли 
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2. Тунг-Куан Лиу (Tung-Kuan Liu). H-индекс: 37. Той е професор в 

Университета за наука и техника в Гаосюн (Тайван). Занимава се с изследвания в 

областта на: генетичен алгоритъм, еволюционни алгоритми, планиране, оптика, 

оптимизация, алгоритми, дизайн на алгоритмите, евристика и други.  

3. Торе Хеглунд (Tore Hägglund). Институция: Lund University. Държава: 

Швеция. H-индекс: 53. Началник на отдела за автоматично управление към 

Университета на Лунд. Занимава се с изследвания на дълбинното машинно 

обучение и създаването на информационни системи за обработка на големи данни.     

 4. В. Л. Ксу (W. L. Xu). Институция: University of Auckland. Държава: Нова 

Зеландия. H-индекс: 44. Професор в Университета на Оукланд. Специализирал се 

в областта на роботехниката, мехатрониката и автоматизацията.   

 5. Чианг Чен (Qiang Chen). Институция: Zhejiang University of Technology. 

Държава: Китайска народна република. H-индекс: 50. Професор в Технологичния 

университет Чжецзян. Специализирал се в сферите на изкуствения интелект и 

промишлената автоматизация, визуалното разпознаване и адаптивното 

управление.     

 6. Амит Конар (Amit Konar). Институция: Jadavpur University. Държава: 

Индия. H-индекс: 43. Професор в Университета на Джадавпур. Научните му 

интереси са свързани с разработката на програми по интелектуална автоматизация 

и роботехника.  

 7. Юихай Хе (Yihai He). Институция: City University of Hong Kong. Държава: 

Хонконг (Специален административен район на Китайската народна република). 

H-индекс: 44. Поканен за сътрудник в Градския университет на Хонконг. 

Занимава се с методи за надеждност в производството, PHM производствени 

системи, методи за повишаване на качеството, анализ на рисковете за качеството и 

ранно предупреждение и други.      

 8. Т. Уорън Лиао (T. Warren Liao). Институция: Louisiana State University. 

Държава: САЩ. H-индекс: 47. Професор по промишлено инженерство към 

Университета на Луизиана. Изследванията му са насочени към получаването на 

полезни резултати в областта на производствените процеси, производствените 

системи и логистичните системи.    

 9. Малик Галаб (Malik Ghallab). Институция: French National Centre for 

Scientific Research. Държава: Франция. H-индекс: 51. Директор по изследванията 

във френския Национален център за научни изследвания. Занимава се с 

аеронавтика и космически системи.  

 10. Раду-Емил Прекуп (Radu-Emil Precup). Институция: Universitatea 

Politehnica Timisoara. Държава: Румъния. H-индекс: 40. Директор на Центъра за 

изследвания на автоматичните системи към Политехническия университет на 

Тимишоара. Изследователските му интереси включват разработка и анализ на 

нови структури и алгоритми за управление.   
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1.2.3. Човешки интелект и изкуствен интелект  

 

 Една от основните трудности за разбиране същността на изкуствения 

интелект произтича от това, че няма научна яснота и при обяснението на 

естествения (човешкия) интелект. Изследователите на изкуствения интелект, 

включително българските, много често не отчитат обстоятелството, че водеща 

роля при изучаването на естествения интелект имат не компютърните науки, а 

психологията, която е фундаментална наука за човека. Статуквото на нещата в 

тази сфера със сигурност няма да се промени в обозримо бъдеще и лидерството на 

психологията ще се запази и то вероятно за дълго време. Със сигурност ще се 

появи и развие и научна дисциплина с наименование „психология на изкуствения 

интелект“ или някакво подобно наименование. В своето лъкатушно, но 

стремително развитие, психологическата наука е генерирала множество възгледи, 

модели, концепции и теории за природата на човешката интелигентност, която 

стои в основата на човешкия интелект.  

 С неоспорими научни заслуги в изследването на човешката интелигентност 

е авторитетният български педагог и психолог Генчо Пирьов (1901 – 2002). 

Неговите научни постижения при изучаването на интелигентността и нейната 

психодиагностика и в наши дни не са загубили своята актуалност, като те се 

отличават с проникновеност и задълбоченост. Пирьов специално изучава 

разбиранията на българската популация за естеството на интелигентността. Той 

установява, че българите най-често асоциират интелигентността със следните 

характеристики: способност за мислене, ерудиция, уважение, учтивост, умения за 

комуникация, етичност и воля (Пирьов, 1985, стр. 8-12).     
 

 
Генчо Пирьов 

 

 Един от най-меродавните възгледи в разглежданото проблемно поле, е 

теорията за множествената интелигентност, предложена през 1983 г. от 

Хауърд Гарднър (Gardner, 1983) и развита допълнително от него по-късно. Този 

американски психолог смята, че интелигентността на човека има не единна, а 

разностранна, модулна същност, която се състои от седем независими една от 

друга интелигентности: 1. логико-математическа, 2. езикова, 3. музикална, 4. 

моторно-двигателна, 5. пространствена, 6. интерперсонална (насочена към 

собствената личност) и 7. интраперсонална (с насоченост към другите хора). 
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Самата интелигентност се дефинира от Хауърд Гарднър като потенциал за анализ 

и преработка на информация, който влиза в употреба при разрешаване на 

проблеми и създаване на продукти, които са ценени от дадена културна общност.  

В случай, че екстраполираме постулатите на теорията за множествената 

интелигентност в сферата на изкуствения интелект, то единственият възможен 

извод е следният – ИИ също така е с множествена, диференцирана структура, той 

има хетерогенна същност, а не представлява монолитно цяло.   

 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; Човешките същества могат да разберат и 

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.   

 Изследователят Джеймс Мартин предлага изчерпателно схващане за 

разликите между човек (човешки интелект) и машина (изкуствен интелект), което 

е представено в Таблица 2 (Martin, 2001, p. 21). От таблицата става ясно, че 

разликите между човека и машината са наистина фундаментални, макар някои 

характеристики на човека и машината посочени от Мартин да са дискусионни. Не 

става ясно, например, какво разбира този изследовател под здрав разум. Също 

така, не сме съгласни с твърдението на Мартин, че машината (всяка машина) може 

да даде точен отговор на въпроси идващи от много посоки. Това, поне засега, не 

отговаря на истината.            

 Изследователите са на различни мнения относно важния въпрос – дали 

системите за изкуствен интелект могат да осъществяват оригинални (автентични) 

действия, разбирани в човешки смисъл? Една част от тях смятат, че това е 

невъзможно, защото ИИ е в състояние да прави само това, което е заложено в него 

(което е програмирано). Друга част са на противоположното становище – 

системите за изкуствен интелект могат да правят изводи, които не са били 

предварително заложени в тях от разработчиците и създателите. Става дума за 

експертните системи с изкуствен интелект, в които според някои водещи 

специалисти, творческите способности на изкуствения интелект могат да се 

реализират чрез програмиране.   
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Таблица 2. Разлики  между човек (човешки интелект) и машина (изкуствен интелект) 

Източник: James Мartin, 2001 

 

Характеристики 

 

Човек Машина 

Здрав разум  Да Не  

Способност за поставяне на цели Да Не  

Способност за разпознаване на модели познати на хората   Да Ограничена  

Способност за разпознаване на модели непознати на хората   Не Да 

Способност да прави аналогии и да асоциира различни идеи Да Не 

Светкавична логика  Не Да 

Способност да изпълни логически процеси, които хората не 

могат да разберат   

Не Да  

Точно запазване на голямо количество данни и правила  Не Да 

Способност да приложи с точност голямо количество правила    Не Да  

Способност да направи комплексни изчисления Ограничена  Да 

Абсолютна точност Не Да 

Точен отговор на въпроси идващи от много посоки Не Да 

Незабавен отговор на въпроси идващи от много посоки    Не Да 

Незабавна свързаност със света   Не Да 

Прецизно взаимодействие с други машини по света Не Да 

Оригиналност Да Не  

Способност за вдъхновение и водачество на други хора  Да Не  

Мъдрост Понякога Не 

 

1.2.4. За и против изкуственият интелект   

  

 От 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 най-различни науки, имащи 

понякога твърде малко общи неща помежду си. Проблематиката 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 феномен. 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, например, известният 

американски футуролог Рей Курцвейл (р. 1948), който през 1999 г. написва книга с 

красноречивото заглавие „Епохата на одухотворените машини: Когато 
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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.  

Споделят се обаче и крайно песимистични възгледи, които разглеждат 

изкуственият интелект като най-голямата заплаха за съществуването на 

целокупното човечество. Най-популярен изразител на тази песимистична визия е 

гениалният британски физик Стивън Хоукинг (1942 – 2018), който заявява пред 

Британската радиоразпръсквателна компания (BBC), че „развитието на напълно 

зрелия изкуствен интелект може да сложи край на човешката раса“ (Hawking, 

2014).  

 

 
Стивън Хоукинг 

 

 Системите за изкуствен интелект се развиват пред очите на учените и 

изследователите с такава бързина и интензивност, като ги оставя с впечатлението, 

че положението излиза (или дори вече е излязло) от техния контрол (изобщо от 

човешки контрол), ако въобще някога такъв е съществувал. Специалистите и 

експертите трябва много да се потрудят за да се опитат да намерят отговори на 

сложните и нееднозначни проблеми свързани с развитието на ИИ, които се 

оформят във вид на две тенденции – оптимистична и песимистична (Виж Фигура 

1).  
 

 
 

Фигура 1. Две тенденции в развитието на ИИ 

Източник: Авторът  

 

 Несъмнено е, че развитието на системите за изкуствен интелект ще 

трансформират човешкият свят до такава степен, че те няма да приличат на нищо 

познато от предходни исторически времена – оптимистична тенденция. Контурите 

Развитие  

на ИИ 

Оптимистична 

тенденция 

Песимистична 

тенденция 
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на това бъдеще се виждат още днес в успехите и постиженията на роботиката, 

експертните системи, невронните мрежи и размитата логика (fuzzy logic). В тази 

връзка вероятно се намираме на прага на съвсем нова ера, напълно непозната в 

историята на човечеството.    

 Системите за изкуствен интелект представляват обаче и напълно реална 

заплаха за човешките същества – песимистична тенденция. В случая заплахите са 

многобройни, но според нас те са концентрирани в три основни сфери: заплаха за 

опазване на политическата, военната и търговската тайна и личната 

неприкосновеност (системите за ИИ са великолепни шпиони, които не се терзаят 

от морални задръжки и не изпитват никакви угризения на съвестта); заплаха за 

накърняване правото на хората да се трудят и да имат професия (системите за ИИ 

вече започнаха да изместват хората в някои индустрии, а алтернативна трудова 

заетост в големи мащаби не се задава на хоризонта); заплаха за сигурността и 

човешкия живот (изказват се опасения, че системите за ИИ в един момент ще 

станат толкова могъщи, че повече няма да могат да бъдат изобщо управлявани и 

контролирани). 

 Единствено бъдещето ще покаже коя от двете тенденции в развитието на 

системите за изкуствен интелект ще надделее и ще вземе превес. Незаменима в 

случая е ролята на изследователите и науката, като те със сигурност ще се 

постараят да извършат необходимото. Личното ни мнение е, че най-вероятно 

занапред оптимистичната и песимистичната тенденция ще се преплетат и никоя от 

тях няма да вземе видимо надмощие. Не е изключено обаче в един по-отдалечен 

времеви период една от двете тенденции (оптимистична и песимистична) да 

започне да доминира, дори много силно. Чисто теоретично не трябва да се 

изключва възможността изкуственият интелект да започне да господства над 

биологичния интелект и дори да го унищожи. 

 На ниво Европейски съюз рискът от развитието, прилагането и 

въздействието на системи с изкуствен интелект започва да се осъзнава и той се 

оформя вече и като законодателство. В тази връзка Европейската комисия започва 

усъвършенстването на  законодателната рамка, която ще се прилага и по 

отношение на публичните, и по отношение на частните субекти във и извън ЕС, 

ако системата с ИИ се пуска на пазара на Съюза, или използването ѝ засяга лица, 

намиращи се в ЕС (Нови правила относно изкуствения интелект – въпроси и 

отговори, 2021). Тя може да се отнася както за доставчиците (например 

разработчика на инструмент за пресяване на автобиографии) така и ползвателите 

на високорискови системи с ИИ (например банка, която е закупила инструмента за 

пресяване на автобиографии). Рамката не се прилага за частна, непрофесионална 

употреба.  
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Европейската комисия предлага спрямо изкуствения интелект да се 

подхожда съобразно основан на риска подход с четири нива на риск: 

Неприемлив риск: Много ограничен набор от особено вредни употреби на 

ИИ, които противоречат на ценностите на ЕС, тъй като нарушават основни права 

(например социален ранкинг от страна на държавното управление, експлоатиране 

на уязвимостта на децата, използване на техники, действащи на подсъзнанието, и 

– освен при някои неголеми изключения – системите за дистанционна 

биометрична идентификация в реално време на публично достъпни места, 

използвани за целите на правоприлагането), ще бъдат забранени. 

Висок риск: Ограничен брой системи с ИИ…, които имат неблагоприятно 

въздействие върху безопасността на гражданите или техните основни права 

(защитени от Хартата на основните права на ЕС), се считат за високорискови… С 

цел да се гарантира доверие и постоянно високо равнище на защита на 

безопасността и основните права за всички високорискови системи с ИИ се 

предлагат задължителни изисквания. Сред тях са качеството на използваните 

набори от данни, техническата документация и поддържаните записи, 

прозрачността и предоставянето на информация на потребителите, човешкият 

надзор и устойчивостта, точността и киберсигурността. В случай на нарушение 

изискванията ще позволят на националните органи да имат достъп до 

информацията, необходима, за да се разследва дали използването на системата с 

ИИ е било в рамките на закона.  

Органичен риск: За някои системи с ИИ са наложени специфични 

изисквания за прозрачност, например когато съществува ясен риск от 

манипулиране (например използването на чатботове). Потребителите следва да са 

наясно, че взаимодействат с машина. 

Минимален риск: Всички други системи с ИИ могат да бъдат разработвани и 

използвани в съответствие със съществуващото законодателство без 

допълнителни правни задължения. Огромната част от системите с ИИ, използвани 

понастоящем в ЕС, попадат в тази категория. На доброволна основа доставчиците 

на такива системи могат да изберат да прилагат изискванията за надежден ИИ и да 

се придържат към доброволни кодекси за поведение. 
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1.2.5. Глобално съперничество и изкуствен интелект 

 

 Сферата на ИИ е поле и на ясно доловимо и усилващо се геополитическо и 

геоикономическо съперничество между основните четири актьора в глобален 

аспект: САЩ, Европейски съюз, Китайската народна република и Руската 

федерация. Всички те са приели стратегии и планове за развитието на изкуствения 

интелект, като поставят пред себе си много високи цели, които засягат силно и 

международната политика и международните икономически отношения. Към 

момента (2022) водещата (лидиращата) държава в сектора на ИИ е САЩ, но 

Китайската народна република с много бързи стъпки ги застига. Китай официално 

и публично си е поставил крайно амбициозната цел към 2030 г. да стане държава 

№1 на планетата в областта на изкуствения интелект в почти всички негови 

измерения. Може уверено да се поддържа твърдението, че в сферата ни ИИ 

Европейският съюз засега изостава в глобалното състезание между САЩ и Китай, 

като в някои параметри демонстрира по-незадоволителни резултати и от Руската 

федерация.            

 

САЩ 

 

На 11 февруари 2019 г. президентът Доналд Тръмп стартира Американската 

инициатива за изкуствен интелект, която e Стратегията на САЩ за насърчаване на 

американското лидерство в сферата на ИИ, като подписва изпълнителна заповед 

13859 (Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence, 2019). Една година 

по-късно правителството на САЩ издава Годишен отчет за първата година от 

инициирането и резултатите от изпълнението на същата тази Американска 

инициатива. Във визирания Годишен отчет се отбелязва следното (American 

Artificial Intelligence Initiative: Year one Annual Report, 2020, pp. iii-iv):         

Американската инициатива за изкуствен интелект фокусира ресурсите на 

федералното правителство в подкрепа на иновациите в ИИ, като тя ще увеличи 

просперитета, ще подобри националната сигурност и ще подобри качеството на 

живот на американския народ. След подписването на изпълнителната заповед 

Съединените щати постигнаха значителен напредък в постигането на целите на 

тази национална стратегия. Този документ предоставя както обобщение на 

напредъка, така и продължителна дългосрочна визия за американската инициатива 

за изкуствен интелект. Тази национална стратегия за насърчаване на лидерството 

на Съединените щати в ИИ подчертава следните ключови политики и практики: 

1. Инвестиции в изследвания и разработки на ИИ: Съединените щати трябва 

да насърчават федералните инвестиции в областта на изследванията и развитието 
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на ИИ в сътрудничество с индустрията, академичните среди, международните 

партньори и съюзници и други нефедерални субекти, за да генерират 

технологични пробиви в ИИ.  

2. Разгръщане на ресурсите в ИИ: Съединените щати трябва да подобрят 

достъпа до висококачествени федерални данни, модели и изчислителни ресурси, 

за да увеличат тяхната стойност за изследователската и развойната дейност в ИИ, 

като същевременно поддържат и разширяват защитата, сигурността, 

безопасността на личното пространство и поверителността. 

 3. Премахване на бариерите пред иновациите на ИИ: Съединените щати 

трябва да намалят бариерите пред безопасното разработване, тестване, внедряване 

и приемане на ИИ технологии, като предоставят насоки за управлението на ИИ в 

съответствие с ценностите на нашата нация и като стимулират развитието на 

подходящи технически стандарти за ИИ.  

 4. Обучение на работна сила, готова за ИИ: Съединените щати трябва да 

овластяват настоящите и бъдещите поколения американски работници чрез 

чиракуване; програми за умения; и образование в областта на науката, 

технологиите, инженерството и математиката (STEM), с акцент върху 

компютърните науки, за да се гарантира, че американските работници, 

включително федералните работници, са в състояние да се възползват напълно от 

възможностите на ИИ. 

5. Насърчаване на международна среда, подкрепяща американските 

иновации в областта на ИИ: Съединените щати трябва да се ангажират в 

международен план за насърчаване на глобална среда, която подкрепя 

американските изследвания и иновации в областта на ИИ и отваря пазари за 

американските индустрии в областта на ИИ, като същевременно защитава нашето 

технологично предимство в ИИ. 

6. Приемане на надежден ИИ за правителствени услуги и мисии: 

Съединените щати трябва да приемат технологии като ИИ, за да подобрят 

предоставянето и ефективността на правителствените услуги на американския 

народ и да гарантират, че прилагането на ИИ показва надлежно зачитане на 

ценностите на нашата нация, включително неприкосновеност на личния живот, 

граждански права, и граждански свободи. 

  

Европейски съюз 

 

На 07.12.2018 г. Европейската комисия публикува Координиран план за 

изкуствения интелект (2018), който е Европейската стратегия (ЕС) за изкуствен 

интелект. В плана се дава следната дефиниция за ИИ: Под „изкуствен интелект“ се 
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разбират системи, които показват интелигентно поведение, като анализират своята 

среда и – с известна степен на самостоятелност – предприемат действия за 

постигане на конкретни цели. На практика ежедневно използваме ИИ, например за 

да блокираме достъпа на нежелана поща до електронната си пощенска кутия или 

за да разговаряме с цифрови помощници. Нарасналата изчислителната мощ, 

наличието на данни и напредъкът на алгоритмите превърнаха ИИ в една от най-

важните технологии на 21-ви век. 

   В Координирания план се набелязват следните основни цели и инициативи: 

2.1. Общи цели и допълнителни условия. 

Координираният план предоставя стратегическа рамка за националните 

стратегии за ИИ. Към днешна дата пет държави членки вече са приели национални 

стратегии за ИИ с определен бюджет. Всички други държави членки се насърчават 

да разработят свои национални стратегии за ИИ до средата на 2019 г., като 

стъпват на работата, извършена на европейско ниво. От тях се очаква да очертаят 

равнището на инвестициите и мерките за прилагане.  

…Понастоящем Европа изостава по отношение на частните инвестиции в 

ИИ. Ако не положи сериозни усилия, ЕС рискува да пропусне ползи от 

възможностите, предлагани от ИИ, да се изправи пред изтичане на мозъци и да 

бъде просто потребител на решения, които са разработени другаде. Ето защо 

европейската стратегия за ИИ си е поставила амбициозни, но все пак реалистични 

цели: обществените и частните инвестиции в ИИ в Съюза трябва да се увеличат, за 

да се достигне целта от 20 млрд. евро годишно през следващото десетилетие.  

 2.2. Към европейско публично-частно партньорство в сферата на ИИ и 

повече финансиране за стартиращите предприятия и новаторските малки и средни 

предприятия.  

 Държавите членки и Комисията ще подкрепят и сътрудничеството с частния 

сектор. Комисията ще събере и изготви заедно с предприятията и 

изследователските организации обща стратегическа програма за научни 

изследвания в сферата на ИИ, определяйки приоритетите в съответствие с 

потребностите на пазара и насърчавайки обмена между секторите и 

трансграничното сътрудничество. Това ще бъде подготовка за ново партньорство 

за научни изследвания и иновации в областта на ИИ, което ще насърчи 

сътрудничеството между академичната общност и промишлеността в 

Европа. Като част от това договорно партньорство се очаква частният сектор да се 

ангажира с конкретни и солидни инвестиции в ИИ. Това партньорство ще 

надгражда върху партньорствата в областта на роботиката и на големите масиви 

от данни, които се изразяват в 4.4 милиарда евро инвестиции, по-голямата част от 

които (3.2 милиарда евро) идват от промишлеността. Заинтересованите страни 
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вече потвърдиха своята подкрепа за установяване на партньорство в сферата на 

ИИ. 

2.3. Укрепване на високите постижения в надеждни технологии на основата 

на ИИ и широкото им разпространение. 

 Държавите членки и Комисията имат за цел да разширят националния 

капацитет за научни изследвания и да достигнат критична маса 

чрез тясно свързани мрежи от Европейски научноизследователски центрове за 

високи постижения в областта на ИИ. Целта е да се насърчи сътрудничеството 

между най-добрите изследователски екипи в Европа, така че с обединяване на 

своите усилия те да могат по-ефективно да се справят с големите научни и 

технологични предизвикателства в сферата на ИИ. 

2.4. Адаптиране на нашите програми и системи за образование и обучение с 

цел по-добра подготовка на обществото ни за ИИ.  

Бързият технологичен напредък означава, че деловият свят ще се преобрази 

значително, и то съвсем скоро. По-конкретно технологичните промени ще изменят 

уменията, които ще се изискват от работниците, което означава, че вероятно 

огромен брой работници ще трябва да повишават квалификацията си. Ето защо 

трябва да се съсредоточим още повече върху обучението през целия живот. Един 

конкретен аспект на промените се отнася за работниците, които практически ще 

проектират и прилагат основаните на ИИ решения на бъдещето. Почти всички 

държави членки се сблъскват с недостиг на специалисти в сферата на 

информационните и комуникационните технологии, като в момента има над 600 

000 вакантни работни места за експерти в областта на цифровизацията. Освен това 

талантливите изследователи и обещаващите стартиращи предприятия често 

получават интересни предложения от чужбина. Например през 2017 г. в 

Силиконовата долина е имало 240 000 европейци, повечето от които са отишли в 

САЩ, за да заемат специална позиция в технологичната индустрия. Европа трябва 

да може да обучава, да привлича и задържа такива таланти и да насърчава 

предприемачеството, разнообразието и равновесието между половете. 

Ето защо държавите членки ще обменят най-добри практики за това как да 

засилят високите постижения и да задържат талантливите работници, както и как 

да увеличават и ускоряват усилията за пълното въвеждане и оползотворяване на 

възможностите, предлагани от настоящото законодателство в сферата на 

законната миграция, включително синята карта, за да привлекат талантливи 

специалисти. Синята карта представлява разрешение за работа, което дава 

възможност на висококвалифицирани граждани на държави извън ЕС да работят и 

да живеят в ЕС.  

2.5. Изграждането на европейското пространство на данни е от особена 

важност за ИИ в Европа, включително и за публичния сектор.  
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По-нататъшното развитие на ИИ изисква добре функционираща екосистема 

за данни, изградена на основата на доверие, наличност на данните и 

инфраструктура. Общият регламент за защита на данните е в основата на 

доверието на единния пазар на данни. Той въведе нов глобален стандарт със силен 

акцент върху правата на лицата, отразяващ европейските ценности, и е важен 

елемент за гарантиране на доверието в ИИ. Това доверие е особено важно при 

обработката на данни в здравеопазването за приложения, които се управляват от 

ИИ. Комисията би желала да насърчи Европейския комитет по защита на данните 

да разработи насоки във връзка с обработката на лични данни за 

научноизследователски цели. Това ще улесни разработването на големи набори от 

международни научноизследователски данни, които могат да се използват за 

целите на ИИ. 

2.6.    Изготвяне на етични насоки с глобална перспектива и осигуряване на 

правна уредба, стимулираща иновациите.  

За да спечели доверието, което е необходимо, за да може обществото да 

приеме и използва ИИ, технологията трябва да бъде предсказуема, отговорна, 

проверима, да зачита основните права и да следва етичните правила. В противен 

случай използването на ИИ може да доведе до нежелани резултати, като например 

създаване на ехо камера, където хората само получават информация, която 

съответства на техните мнения, или затвърждаване на дискриминацията, както в 

случая, когато един алгоритъм се превърнал в расист в рамките на 24 часа поради 

излагането му на въздействието на расистки материали. 

Особено важно е хората да разбират как ИИ взема решения. Европа може да 

стане световен лидер в разработването и използването на ИИ за добри цели, както 

и да насърчава ориентиран към човека подход и принципите на етика при 

проектирането. 

2.7.    Аспекти, свързани със сигурността на приложенията и 

инфраструктурата на основата на ИИ, както и с международната програма по 

въпросите на сигурността.  

Необходимо е по-добро разбиране за начина, по който ИИ може да 

въздейства върху сигурността в три измерения: как ИИ може да допринесе за 

целите на сектора на сигурността; как технологиите на ИИ могат да бъдат 

предпазени от посегателства; как да се избегнат потенциални злоупотреби с ИИ за 

злонамерени цели. 

 

Китай 

 

Хю Робъртс, Джош Коулс, Джесика Морли и др. (Roberts, Cowls, Morley et 

al., 2021) отбелязват, че през юли 2017 г. Държавният съвет на Китай публикува 

стратегията на страната за развитие на изкуствения интелект, озаглавена „План за 
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развитие на изкуствен интелект от ново поколение“. Тази стратегия очертава 

целите на Китай да стане световен лидер (номер едно на планетата) в сферата на 

ИИ до 2030 г., да монетизира ИИ в индустрия от трилиони юана (около 150 

милиарда долара) и да се появи като движеща сила при дефинирането на етични 

норми и стандарти за изкуствения интелект. Планът очертава три ключови 

стъпки, всяка от които съдържа поредица от цели, някои от които са строго 

дефинирани, докато други са по-неясни. 

1. До 2020 г. Китай се стреми да поддържа конкурентоспособността с други 

големи световни сили и да оптимизира средата си за разработка на изкуствения 

интелект. В парично изражение Китай възнамерява да създаде индустрия свързана 

с ИИ на стойност над 150 милиарда юана (около 21 милиарда долара). Държавата 

се насочва към установяване на първоначални етични норми, политики и 

регулации за жизненоважни области на ИИ. 

 2. До 2025 г. Китай се стреми да постигне „голям пробив“ (както е посочено 

в документа) в основната теория на ИИ и да се превърне в световен лидер в някои 

приложения („някои технологии и приложения постигат водещо ниво в света“). 

Китай също така цели увеличаване на стойността на основната си индустрия за 

изкуствен интелект до над 400 милиарда юана (около 58 милиарда долара) и 

планира да разшири и кодифицира в закона етичните стандарти за ИИ. 

 3. До 2030 г. Китай се стреми да се превърне в световен иновационен център 

за ИИ. Дотогава се очаква растежът в основната индустрия за изкуствен интелект 

да се удвои отново и да бъде оценен на 1 трилион юана (около 147 милиарда 

долара), а също така се предполагат по-нататъшни подобрения в законите и 

стандартите, за да може страната да се справи с нововъзникващите 

предизвикателства. 

  

Русия 

 

През октомври 2019 г. президентът на страната Владимир Путин подписва 

Указ „За развитие на изкуствения интелект в Руската федерация“ (Указ 

Президента Российской федерации №490, 2019). Указът съдържа „Национална 

стратегия за развитие на изкуствения интелект в периода до 2030 г.“. Стратегията 

определя целите и основните задачи относно развитието на изкуствения интелект 

в Руската федерация, а също така и мерките, насочени към нейното използване за 

целите на осигуряването на националните интереси и реализацията на 

стратегическите национални приоритети, в това число и тези в областта на 

научно-технологичното развитие.  

В стратегията ИИ се дефинира по следния начин: комплекс от технологични 

решения, които позволяват да се имитират когнитивните функции на човека 

(включително самообучение и търсене на решение без предварително зададен 
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алгоритъм) и да се получат при изпълнение на конкретните задачи такива 

резултати, които са съпоставими, като минимум с резултатите от интелектуалната 

дейност на човека. Комплексът от технологични решения включва 

информационно-комуникационна инфраструктура, програмно осигуряване (в това 

число такова, в което се използват методите на машинното обучение), процеси и 

услуги по обработка на данни и търсене на решения.           

В Стратегията се отбелязва, че Руската федерация притежава съществен 

потенциал за това, да стане един от международните лидери в развитието и 

използването на технологиите свързани с изкуствения интелект. За това 

допринасят високото равнище на базовото физико-математическо образование, 

силната естествено-научна школа, наличието на компетенции в областта на 

моделирането и програмирането. Руските отбори постоянно заемат първите места 

на училищни и студентски международни олимпиади по математика, 

информатика и програмиране. Русия влиза в десетката от страни, които са лидери 

по количество научни публикации в сферите на физиката, математиката и 

химията. Също така в Руската федерация е формирано активно и постоянно 

растящо общество от специалисти по обработка на данни с използване на 

изкуствен интелект.   

Съгласно прогнозата за дългосрочно социално-икономическо развитие на 

Руската федерация, в случай на недостатъчно развитие и използване на 

конкурентоспособните технологии на изкуствения интелект, приоритетните 

направления на научно-технологично развитие на страната ще се забавят, което 

впоследствие ще доведе до икономическото и технологичното изоставане на 

Русия.   

В Стратегията пише още, че към 2030 г. в Русия трябва да се реализират 

образователни програми на световно ниво за подготовка на висококвалифицирани 

специалисти и ръководители в сферата на ИИ. Руските образователни организации 

в областта на висшето образование трябва да заемат лидерско място по 

направленията свързани с изкуствения интелект. Дефицитът на специалисти в тази 

област трябва да бъде отстранен, в това число за сметка на привличането на 

водещи чуждестранни специалисти с научна степен.            
  

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

1.3. Бъдеще на изкуствения интелект  

 

 Сам по себе си проблемът за бъдещето на изкуствения интелект е толкова 

сложен, противоречив и разнороден, че в случая сме в състояние единствено да го 

загатнем. Това и ще сторим, като съсредоточим нашето внимание единствено 

върху някои много важни аспекти.    

 

Изкуствен интелект и бъдещ пазар на труда 

 

Нека първо да се опитаме да потърсим отговор на може би най-вълнуващият 

въпрос както за изследователите, така и за т.нар. обикновени хора – как ще се 

отрази бъдещото развитие на изкуствения интелект върху пазара на труда? 

Казано същото, но с други думи – ще отнеме ли изкуственият интелект работни 

места или напротив – ще допринесе за тяхното увеличаване? По така поставения 

въпрос съществуват различни научни мнения, като все пак ни се струва, че 

песимистичните прогнози преобладават – т.е. изкуственият интелект ще отнеме 

повече работни места, отколкото ще може да създаде. В случая непременно трябва 

да се отбележи, че различните категории хора дават различен отговор на същия 

този въпрос – изследователите и мениджърите като цяло са песимистично 

настроени (но умерено), докато политиците в цялост са по-скоро оптимисти – те 

твърдят, че изкуственият няма да наруши относителното равновесие на пазара на 

труда, а напротив – дори може да допринесе за създаването на голям брой нови 

работни места.    

 При допитване до експерти по изкуствен интелект в САЩ Карл Фрей и 

Майкъл Осборн (Frey and Osborne, 2013), например, установяват, че според 

специалистите 47 процента от работните места в САЩ за в бъдеще са изложени на 

риск поради тяхната подмяна с технологии изградени въз основа на изкуствен 

интелект и компютъризация.   

 Не можем да не се съгласим в крайна сметка с констатацията изведена в 

авторитетната студия под заглавие „Изкуствен интелект, автоматизация и 

икономика“, която е колективна публикация на изпълнителния офис на 

президента на САЩ. В нея дословно четем: „Днес, може да се окаже истинско 

предизвикателство да се предскаже точно кои работни места ще бъдат най-

непосредствено засегнати от автоматизацията задвижвана от ИИ. Тъй като ИИ не 

е една технология, а по-скоро сбор от технологии, които се прилагат по отношение 

на специфични задачи, ефектите на ИИ ще се усещат неравномерно през 

икономиката. Някои работни задачи ще бъдат по-лесно автоматизирани, 

отколкото други, и някои работни места ще бъдат засегнати повече от другите“ 

(Artificial Intelligence, Automation, and the Economy, 2016, р. 13).     
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Методи за изследване на бъдещото развитие на изкуствения интелект 

  

 Стюарт Армстронг, Кай Сотала и Шийн Охейгеартайф (Armstrong, Sotala 

and ÓhÉigeartaigh, 2014, p. 321) след задълбочено проучване на литературни 

източници установяват, че за целите на прогнозирането на бъдещото развитие на 

изкуствения интелект са налични и се използват следните шест методи: 1. 

каузални модели; 2. не каузални модели; 3. поглед от страни; 4. философски 

аргументи; 5. експертна оценка; 6. не експертна оценка.  

 Тримата изследователи също така отбелязват, че най-често авторите при 

своите прогнози относно бъдещото развитие на изкуствения интелект смесват 

различни методи, като е налице своеобразен еклектизъм. Всеки от посочените 

шест методи има както своите предимства, а така също и своите недостатъци, като 

никой метод не преобладава над другите.  

 

Бъдещ глобален пазар на умните машини 

 

 Според изследователската компания BCC Research (2016), която се е 

специализирала в изучаването на технологиите и науката, глобалният пазар на 

умните машини (smart machines) през 2015 г. е достигнал ниво от 6.6 милиарда 

долари на САЩ. Според същата компания обемът на глобалния пазар в сферата на 

изкуствения интелект през 2021 г. ще възлезе на 15 милиарди долара на САЩ, 

като годишното нарастване от 2016 до 2021 г. ще бъде в рамките на 15 процента.  

 Почти всички изследователи на бъдещия световен пазар в сектора на 

изкуствения интелект са на мнение, че глобалната икономическа криза, чието най-

силно проявление беше през периода 2008 – 2013 г., почти не се е отразила на тази 

сфера. Преобладаващо е мнението, че инвестициите и печалбите в обозримото 

бъдеще ще показват само една тенденция и тя се нарича растеж.    

 

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 (групи) 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 
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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 някога се 

сбъдне в бъдещето (няма особено значение дали в по-близкото или в по-

отдалеченото), то светът на мениджмънта, 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 стопански свят почти 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 последният може (съществува теоретична вероятност) да 

се превърне в придатък на изкуствения интелект и/или да бъде напълно унищожен 

от него.  

 

Обучение на студенти свързано  

с бъдещото развитие на изкуствения интелект 

 

 Бъдещето развитие на ИИ налага и предполага радикална промяна в 

обучението на студентите от всички специалности и форми на обучение. Това 

точно е доловено в книгата „Бъдещето на мениджмънта в света на ИИ. 

Предефиниране на целта и стратегията в Четвъртата индустриална революция“ 

(The future of management in an AI world. Redefining Purpose and Strategy in the 

Fourth Industrial Revolution, 2020), където е отбелязано, че въпросът как да 

подготвим завършилите студенти за бъдещата икономика стои открит. В случая 

трябва да се отчитат две обстоятелства.  

От една страна, бъдещият свят ще включва анализа на данни, машинното 

обучение, изкуствения интелект и бързата технологична трансформация, както и 

талантливи хора, които работят с интелигентни и подобни на човека машини. 

Предполага се, че интелигентните машини ще изпълняват основните роли, като 

често ще предприемат много действия без никаква човешка намеса или с 

минимална такава. В крайна сметка обаче хората създават и наблюдават 

машините, включително оценяването на резултатите, постигнати от същите тези 

машини. Също така хората търсят възможности за разширяване на услугите, които 

машините могат да предоставят.  

От друга страна, не е трудно да се предположи, че бъдещата икономика ще 

се развива бързо, скокообразно и непредвидимо.  

Последствието от тези две обстоятелства е, че у студентите трябва да се 

развиват   основни умения, допълващи тяхното мислене и развиващи способността 
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им да разбират машините, както и да бъдат подготвени за учене през целия живот. 

Всичко това води до необходимостта от четири вида промени в обучението на 

студентите.  

1. Студентите трябва да могат да работят в един бъдещ свят, който 

функционира въз основа на анализа на данни и технологиите, така че да позволи 

на хората да взаимодействат, например, с роботи и различни форми на изкуствен 

интелект. Служителите в бъдещата икономика не могат да оцелеят на работните 

си места, ако не притежават грамотност по отношение на работата с данни, както 

и наличие на обща технологична грамотност. Колкото служителите са по-високо в 

организационната йерархия, толкова необходимостта от визираната грамотност се 

увеличава.        

2. Водещ принцип в дейността на бъдещия служител ще стане 

самообучението. Поради тази причина още в университетите студентите трябва да 

овладеят тънкостите на същото това самообучение.  

3. Машините не могат да схващат, както ние, човешкия контекст и 

преживявания. Поради тази причина студентите трябва да бъдат обучени да 

развиват хуманистична грамотност, така че да могат да използват разума и 

емоциите си за работа с аналитични машини.  

4. В обучението на студентите трябва да се наблегне върху критичното 

мислене, което означава идентифициране на причинно-следствените връзки и 

формиране на предположения за причинно-следствените връзки. Също така, за да 

допълват интелигентните машини, обучаващите се трябва да са наясно с грешките 

и бъговете, които могат да се проявят в системите за изкуствен интелект.  

Генералният извод е, че за да бъдат обучени студентите за бъдещия свят, 

който несъмнено ще бъде съставен от хора и машини съществуващи в някаква 

форма на симбиоза, трябва да се наблегне върху общата грамотност, грамотността 

по отношение на данните, технологичната грамотност и хуманистичната 

грамотност. Също така трябва да се засилят усилията за развиване на 

любознателността, критичното мислене, предприемачеството, лидерското мислене 

и не на последно място – формиране на дълбоко вкоренена грижа за човешкия 

живот. 
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ГЛАВА ВТОРА. 

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Въведение 

 

 Изкуственият интелект намира все по-обширно и все по-всеобхватно 

приложение в сферата на управлението. Нещо повече – като че ли изкуственият 

интелект е създаден и пасва най-добре именно за тази сфера. Още в нашето 

съвремие изкуственият интелект и управлението започнаха да съжителстват в 

много специфична симбиоза. Със сигурност бъдещето ще отвори нови хоризонти 

пред тяхното взаимодействие и те ще се ситуират като своеобразни братя-

близнаци.  

Тъй като научната и практическа проблематика за изкуствения интелект и 

управлението е чрезмерно голяма, в глава втора се насочваме само към някои 

основни въпроси, които имат ключово значение за представяне на фундаментални 

виждания на изследователите и артикулиране на гледната точка на автора. В тази 

връзка главата се състои от следните три параграфи: 2.1. Промени в бизнес 

средата и бизнес управлението оказващи влияние върху проникването и 

развитието на изкуствения интелект; 2.2. Приложения на изкуствения интелект в 

сферата на управлението; 2.3. Изкуственият интелект в управленската практика на 

компаниите.  

 

2.1. Промени в бизнес средата и бизнес управлението оказващи влияние 

върху проникването и развитието на изкуствения интелект  

 

2.1.1. Промени в бизнес средата и изкуствен интелект  

 

 С научна аргументация не може да бъде напълно отхвърлено твърдението, 

че в началото на XXI век средата за управление (политическа, икономическа и 

социална) по нищо не прилича на отминали исторически периоди, като същата 

тази среда притежава уникални черти и характеристики. Радикално променената 

среда, също така, оказва изключително силно влияние върху изкуствения интелект 

и неговото проникване и развитие в различните обществени сфери. Поради тази 

причина визираната среда за управление непременно трябва да бъде описана, 

анализирана и интерпретирана. Тъй като поради множество причини не е 

възможно в глава втора да разгледаме съвкупната среда за управление състояща се 

основно от политическа, икономическа и социална компонента, съсредоточаваме 
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своя изследователски интерес единствено върху промените в средата за 

управление от икономическа (бизнес) гледна точка.                  

Според Светослав Димков (2014) натискът върху бизнес организациите да 

бъдат по-евтини, по-добри, по-бързи и да предоставят превъзхождаща степен на 

удовлетвореност от обслужване само се засилва от нарастващите темпове на 

глобализацията. В тази връзка авторът (Димков, 2014, стр. 4-6) привежда седем 

основни тенденции, които се забелязват в бизнес средата. 

1. Потребителите от крале се превръщат в диктатори. Днес потребителите са 

се превърнали в безмилостни диктатори. Напълно информираните потребители са 

един от основните признаци на съвременната конкуренция и съвременните 

средства за информиране като Интернет правят придобиването и споделянето на 

информация толкова практично за потребителите както никога досега.  

Следствия за сферата на изкуствения интелект: Развитието на ИИ в бизнес 

сектора ще бъде движено най-вече от интересите и желанията на потребителите, а 

не на производителите, но последните непрекъснато ще се опитват да създават 

нови потребности.   

2. Концепцията за масово производство отстъпва пред концепцията за 

масовата къстомизация2. Тъй като днес управлението на пазарите преминава от 

ръцете на производителите в ръцете на потребителите, бизнес организациите са 

принудени да придобиват способности да къстомизират продуктите и процесите 

си. Къстомизацията е невидимата ръка на съвременните пазари. В пределната си 

степен това е масово производство на индивидуално къстомизирани продукти. В 

най-добрия случай масовата къстомизация води до превъзхождащо стратегическо 

предимство и икономическа стойност. 

Следствия за сферата на изкуствения интелект: Концепцията за масовата 

къстомизация идеално се вписва в тенденцията за развитие на ИИ. Вероятно за в 

бъдеще системите за ИИ ще бъдат планирани, произвеждани, продавани и след 

продажбено обслужвани като масови продукти, но с индивидуални 

(индивидуализирани) характеристики насочени към конкретни (единични) 

потребители.           

3. Потребителите търсят цялостни решения. Днес потребителите на пазарите 

на консуматорски и на индустриални стоки търсят завършени решения. Чрез 

агрегиране и съчетаване на ресурси от различен тип в цялостни стойностни вериги 

 
2 Масова къстомизация – понятие от маркетинга, производството и мениджмънта, което описва 

(характеризира) използване на гъвкави, подпомагани от компютри производствени системи за 

създаване на индивидуални продукти. 
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за създаване на завършени решения бизнес организациите постигат значително 

конкурентно предимство. 

Следствия за сферата на изкуствения интелект: Потребителите няма повече 

да се задоволяват само с покупката на продукт/услуга от сектора на ИИ, а ще 

търсят и изискват постоянна съпричастност на компанията продала им 

продукта/услугата и след това, която да им донесе цялостност и завършеност на 

техните планирани, реализирани и контролирани решения.         

4. Границите между индустриалните сектори се размиват. Макар че днес 

организациите проявяват умения да се конкурират със съперниците си в 

индустриалния сектор, това става все по-трудно. Съвременните конкуренти 

прекрачват границите на индустриалните сектори с агрегирани и 

персонифицирани завършени решения. 

Следствия за сферата на изкуствения интелект: Планирането, 

производството, реализацията и контрола на системите с ИИ няма да се извършват 

само в един сектор, а ще се разпръснат в многобройни сектори посредством 

мрежови (мрежовидни) нейерархични структури, много трудно проследими на 

практика.      

5. Стойностните вериги се превръщат в средства за конкуриране. Бизнес 

организациите агрегират продуктите и услугите си в цялостни решения чрез 

иницииране на цялостни стойностни вериги за доставяне на решенията. При 

такива условия конкурентната борба протича не между бизнес организации, а 

между стойностни вериги. При тези условия една стойностна верига от средна 

величина може да обхване над двадесетина участника. 

Следствия за сферата на изкуствения интелект: В сектора на ИИ контурът на 

стойностните вериги, а не отделната бизнес организация ще стане водещ при 

производството и търговията на системите с ИИ.    

6. Сътрудничеството и конкурирането чрез сътрудничество изместват 

традиционните форми на конкуриране. Основен икономически императив на 

индустриалното общество е нарастването на производителността. Основен 

икономически императив на мрежовата икономика е разширяване на 

взаимоотношенията. Тъй като една делова връзка включва две страни, които 

инвестират в нея, се постига удвояване на скоростта на генериране на стойност. В 

тези условия потребителите оперират като сътрудници, а сътрудниците като 

потребители. 

Следствия за сферата на изкуствения интелект: Много трудно е да се 

прогнозира дали сътрудничеството (кооперацията) или съперничеството 

(конкуренцията) между компаниите ще започнат да преобладават в сектора на ИИ. 

Най-вероятно и двата процеса ще бъдат налични, но все пак конкуренцията ще 
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продължи да доминира, тъй като тя е еманация на бизнес отношенията в 

капиталистическото общество изобщо. Капиталистическият стопански архетип е 

изначално построен върху фундаменталния принцип на конкуренцията, а не на 

кооперацията.        

7. Промяната е единственото сигурно нещо. През последните години бизнес 

организациите реагират на съвременната епоха на глобално конкуриране чрез 

реинженеринг на методите, по които са извършвали дейността си. Те практикуват 

радикални промени на организационните си структури и на управленските 

информационни системи, които ги поддържат. 

Следствия за сферата на изкуствения интелект: ИИ поради самата си 

същност ще наложи съвсем нови организационни механизми в стопанския сектор 

при неговото планиране, производство и развитие. Какви точно ще бъдат те е 

трудно да се предвиди, но в основата вероятно ще се позиционират т.нар. 

самоуправляващи се екипи и мрежовата нейерархизирана организационна 

структура с много силно застъпен виртуален (дигитален) компонент.      

 

2.1.2. Промени в бизнес управлението и изкуствен интелект   

 

Уверено поддържаме тезата, че в началото на XXI вeк в рамките на бизнес 

управлението паралелно съществуват три различни вида управление (като 

фундаментални управленски парадигми), които оказват различно влияние върху 

проникването и развитието на изкуствения интелект. Конкретните видове 

управление, които всъщност бележат неговата историческа еволюция, са три на 

брой, а именно: класическо управление, модерно управление и постмодерно 

управление (Виж Фигура 2).  

 

 
 

Фигура 2. Видове бизнес управление 

Източник: Авторът 

Видове 

бизнес 

управление  

Класическо 

бизнес 

управление  

Модерно 

бизнес 

управление   

Постмодерно  

бизнес 

управление  



42 

 

Между визираните видове управление няма непроходими граници, като по-

скоро тези синори са размити и пропускливи. Трите вида управление съществуват 

както независимо, така и преплитащо се посредством симбиозата и 

конвергенцията, но и въз основа на конкуренцията и конфронтацията. В нашето 

съвремие класическото управление постепенно отмира, модерното управление е 

преобладаващо и безспорно научен и практически мейнстрийм, а постмодерното 

управление прави първите си, но вече напълно уверени крачки.        

Всеки вид управление, във връзката му с изкуствения интелект, се представя 

и интерпретира от нас идентично, което ни дава възможност да направим 

прецизна съпоставимост. В случая използваме следните три елемента на описание 

и анализ: Методологична рамка; Обяснителен механизъм; Влияние върху 

проникването и развитието на изкуствения интелект.  
 

Класическо бизнес управление 

 

Най-силните години на класическото бизнес управление като основна 

управленска парадигма са във времевия период 1890 – 1930 г., като и в началото 

на ХХI век то продължава да си има запазен периметър, както и последователи, 

които обаче са значително намалели. Негови флагмани са Фредерик Уинслоу 

Тейлър (1856 – 1915), Анри Файол (1841 – 1915) и Максимилиян (Макс) Вебер 

(1864 – 1920). Този вид управление е аналогът на нютонианската класическа 

физика в сферата на мениджмънта.  

Класическото бизнес управление продължава да е относително адекватно на 

радикалните промени, настъпили в началото на третото хилядолетие в бизнеса и 

обществата в глобален и национален мащаб. То може да бъде определено като 

донякъде архаично и постоянно губещо сили.  Все още обаче стои в теоретичното 

поле на бизнес управлението, като притежава, макар и силно изчерпана, 

описателна, обяснителна и прогностична сила. Вероятно класическото бизнес 

управление ще преживее още няколко десетилетия, преди да слезе окончателно от 

представителната бизнес сцена и остане завинаги зад кулисите и в учебниците по 

история на мениджмънта.                 

Методологична рамка. Философската основа на класическото бизнес 

управление, без съмнение, са рационализмът и позитивизмът. Както е известно, 

рационализмът е философско направление, което интерпретира разума като 

основа на знанието и поведението на индивидите. В тази връзка се приема, че 

научното познание, създавано в сферата на бизнес управлението, може да бъде 

постигнато единствено посредством човешкия разум. Последният е както 

източник на това познание, а така също и критерий за неговата истинност. 

Позитивизмът е философско учение, което постулира, че източникът на истинното 

знание са специалните науки, които трябва да описват и да систематизират 



43 

 

знанията, получени посредством наблюдения на действителността. Позитивизмът, 

в лицето на неговия основател Огюст Конт (1798 – 1857), категорично отрича 

спекулативния метод и метафизиката.         

 Базовите теории на класическото бизнес управление са теорията на научния 

мениджмънт (Фредерик Тейлър, Франк и Лилиян Джилбърт, Хенри Гант), 

административният мениджмънт (Анри Файол, Честър Бърнард, Лутър Гулик) и 

бюрократичният мениджмънт (Максимилиян Вебер).   

Обяснителен механизъм. Тук бизнес управлението, най-общо казано, се 

интерпретира като някакъв вид механизъм. Това ще рече, че бизнес управлението 

се схваща като съвкупност от съединени части, които извършват предварително 

зададени дейности под въздействието на приложени сили, като отговорите на тези 

сили са пропорционални. В тесен смисъл бизнес управлението се анализира като 

сбор от отделните негови механични елементи, както и устройството на същото 

това бизнес управление отново разбирано като механични части. Теоретиците на 

класическото бизнес управление го описват като тип механизъм, подобен на този, 

изложен от философа Жулиен Офре дьо Ламетри (1709 – 1751) в книгата 

„Човекът-Машина“ (дьо Ламетри, 1981), относно устройството, механизмите и 

функциите на човешкото тяло. В случая връзките между субектите и обектите на 

бизнес управление са прави, обратните са голяма рядкост, частите на бизнес 

управлението, разбирано като своеобразен тип машина, са свързани в единно 

цяло, като действията на управляващите (мениджърите) са сили, които 

предизвикват еднозначни и като правило очаквани реакции у подчинените 

(служителите и работниците). Средата, доколкото изобщо се изследва, е почти 

изцяло предсказуема.    

Влияние върху проникването и развитието на изкуствения интелект. 

Класическото бизнес управление интерпретира изкуствения интелект преди 

всичко като придатък (най-вече механичен и инструментален) на човешкия 

интелект. Може уверено да се поддържа твърдението, че този вид бизнес 

управление като цяло не проявява особен интерес към изкуствения интелект, не че 

напълно го игнорира. Класическото бизнес управление не отрича феномена на ИИ, 

но не го счита за особено значим. В пъстрия спектър на различните технологии, 

които обхващат корпуса на изкуствения интелект, визираното управление се 

интересува най-вече от роботиката, автоматизацията на опасните (за човека) 

видове работи и приложението на ИИ преди всичко в индустрията. От йерархична 

гледна точка класическото бизнес управление постулира примат на човешкия 

интелект и подчиненост на изкуствения интелект, като по отношение 

адекватността на тази подчиненост не се проявява никакво съмнение. Този вид 

управление не смята, че изкуственият интелект е равнопоставен на човешкия. 

Класическото бизнес управление не възразява срещу проникването на изкуствения 

интелект в човешкия социум и не го счита за никаква заплаха. В крайна сметка 
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обаче тук ИИ не се смята за ключов фактор за развитието на стопанската сфера, 

като най-важните фактори за напредъка на същата си остават добре познатите 

стари фактори – труда и капитала, както и тяхното взаимодействие.               

 

Модерно бизнес управление 

 

Модерното бизнес управление се заражда някъде през 30-те години на 

миналия век, като господстващите му години са между 1940 – 1990 г. Този вид 

управление продължава да е водещо и в нашето съвремие, като негови 

представители не спират да развиват, трансформират и модифицират 

теоретичните му положения. Модерното бизнес управление и в началото на XXI 

век продължава все още да е научната и практическата  ортодоксия, като в него са 

съсредоточени някои от водещите теоретични концепции и модели.  

Много тежък удар върху научната репутация на разглежданото управление 

предизвиква глобалната икономическа криза с връх през 2008 г., тъй като 

световното и националните стопанства, както и компаниите, губят управляемостта 

си във висока степен, а това не е предвидено от водещите теоретици на това 

направление. Нещо повече – в техните произведения дори няма и намек каква 

управленска катастрофа очаква бизнеса и ще се стовари върху него. Модерното 

бизнес управление и в други времена е било обект на атаки, понякога много 

агресивни и ожесточени, но новостта тук е, че критиките след разразилата се 

системна криза, се ситуират в целия обществен спектър, а не само в контекста на 

научния дискурс – нападки и то остри се отправят от политици, икономисти, 

работодатели, синдикати, медии (традиционни и нови), неправителствени 

организации, граждани и най-различни институции и организации. Въпреки силно 

накърненото си влияние и авторитет този вид управление вероятно ще оцелее за 

още относително дълъг исторически период от време и отново ще се приспособи 

към промените в средата, включително масираното навлизане на системите с 

изкуствен интелект в целия обществен спектър.               

Методологична рамка. С известна доза на условност може да се поддържа 

позицията, че философският фундамент на модерното бизнес управление са 

неопозитивизмът и неорационализмът. В основата на неопозитивизма стои идеята 

на философа Лудвиг Витгенщайн (1889 – 1951), че светът е съвкупност от факти, а 

не от вещи. Неорационализмът е направление в европейската философия. 

Неговата основна интенция е разработката на ценностите на новия научен дух 

(новия научен разум), като изражение на постиженията на математическото и 

естествено-научното знание на ХХ век.       

 Към момента водещата научна парадигма в модерния подход е 

кибернетиката. Кибернетиката е наука за процесите на управление в сложните 

динамични системи, които се изграждат въз основа на теоретичните постижения 
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на математическата логика, а така също и на използването на автоматиката и 

електронноизчислителните системи. Баща на кибернетиката е Норберт Винер (1894 – 

1964) (Wiener, 1948).  
 

 
Норберт Винер 

 

 В обсега на модерното бизнес управление съжителстват многобройни 

теории, школи, концепции и модели, като те се допълват и същевременно 

конкурират помежду си. Някои от по-известните са: школа на човешките 

отношения (Елтън Мейо – Хоторнски експерименти), поведенска школа 

(Eйбрахам Маслоу – йерархична теория на потребностите; Дъглас Макгрегър – 

„теория Х“ и „теория У“; Фредерик Хърцбърг – двуфакторна концепция), 

системно управление, ситуационно управление, програмно управление, 

управление на качеството (Филип Кросби и Каору Ишикава), стратегическо 

управление (Питър Дракър) и маркетингово управление.             

Обяснителен механизъм. Най-често теоретиците описват, анализират и 

интерпретират модерното бизнес управление като функция, което понятие е 

основният обяснителен механизъм. Както е добре известно, в диференцираните 

(предметните) науки,  функцията се тълкува по различен начин. В математиката, 

например, функцията означава отношение на зависимост между две променящи се 

величини (променливи).  

Функционалното описание е традиционно и много широко разпространено в 

контекста на този вид управление, като то е пряко свързано с йерархичната 

структура на компанията, както и с функционалното изграждане на нейните звена. 

Тук управлението е от линеен, линейно-щабен или функционален тип (най-често), 

като се създават обособени функционални отдели – производствен, финансов, 

маркетингов, юридически, отдел човешки ресурси и т.н. Основното предимство на 

функционалната структура на управление е, че тя позволява детайлна и 

задълбочена специализация на конкретните отдели на компанията, докато 

основният недостатък е затрудненото управление на връзките и отношенията във 

вътрешната среда на бизнес организацията.  

Процесното обяснение на бизнес управлението се среща по-рядко. В случая 

бизнес управлението се описва и характеризира като процес. Теоретиците, които  

работят в руслото на процесния обяснителен механизъм, разглеждат 
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предприятието не като сбор от функционални отдели, а най-вече като съвкупност 

от бизнес процеси. 

Влияние върху проникването и развитието на изкуствения интелект. 

Модерното бизнес управление отделя значимо място на изкуствения интелект в 

своите концептуални и практически схеми. Това управление разбира важността на 

ИИ за развитието на човешкото общество (и бизнеса в частност) и не му се 

противопоставя, а напротив – търси и намира неговото място за повишаване на 

качеството и бързината на производството на стоки и предлагането на услуги. 

Модерното бизнес управление интерпретира феномена на изкуствения интелект в 

собствените си обяснителни рамки, а и друго не би могло и да се очаква – т.е. то 

разглежда ИИ като своеобразен функционален инструмент, посредством който 

хората постигат собствените си предварително набелязани цели с помощта на 

определени бизнес процеси. Визираното бизнес управление не е враждебно 

настроено спрямо изкуствения интелект, но все пак демонстрира определен 

скептицизъм спрямо него, който не е много силно изразен. По отношение на 

йерархичността и подчинеността в диадата човешки интелект – изкуствен 

интелект, теоретиците на модерното бизнес управление са разделени на две ясно 

очертани групи. Първата група, която е по-многобройна, е на мнение, че 

човешкият интелект доминира (трябва да доминира) над изкуствения интелект и 

това е в реда на нещата. Втората група, която е по-малобройна, защитава друга 

теза – в един времеви момент, който не е много отдалечен напред в бъдещето, 

човешкият интелект и изкуственият интелект ще се ситуират (трябва да се 

ситуират) като донякъде равнопоставени. Това се предопределя от 

обстоятелството, че по всяка вероятност за в бъдеще бизнесът (ако не целият, то 

поне част от него) ще се ръководи и управлява от софтуерни агенти (системи с 

изкуствен интелект). Модерното бизнес управление не се противопоставя на 

проникването на изкуствения интелект в сферата на бизнеса, дори напротив – като 

цяло го приветства и създава, доколкото е възможно, подходящите условия за 

неговото постъпателно развитие.                         

 

Постмодерно бизнес управление 

 

 Постмодерното бизнес управление възниква някъде около 1990 г. и се 

разпростира до наши дни (2022 г.), като със сигурност ще премине и отвъд този 

времеви период. Към момента е възприемано от другите два вида управление 

(класическо и модерно) по-скоро като научна и практическа хетеродоксия, което е 

напълно обяснимо. Визираният подход е аналогът на общата и специалната теория 
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на относителността на Алберт Айнщайн, пренесени от сферата на физиката в 

сферата на мениджмънта. 

 Постмодерното бизнес управление е отглас, проекция и резултат на 

невижданата криза най-вече в практиката на мениджмънта, наподобяваща времето 

на Голямата депресия (1929 – l933). През световното стопанство на талази 

преминават тежки шокове, както и типични и атипични катастрофи, особено 

изразени около периода 2008 – 2010 г. Управляемостта на бизнес структурите в 

обичайния случай често е безпрецедентно ниска, дори според някои по-крайни 

автори напълно изчезва. Всяко второ управленско решение започва да не се 

изпълнява от по-ниските йерархични равнища по най-различни причини, като 

тенденцията е низходяща. Част от теоретиците на бизнес управлението започват 

да разбират и то с голяма тревога, че по разработените и утъпкани коловози на 

класическия и модерния подход повече не може да се осъществява движение, тъй 

като новата невиждана досега ситуация изисква радикална подмяна на водещата 

теоретична парадигма. Донякъде трескаво, но и упорито теоретиците-

първопроходци започват да търсят нова методология на бизнес управлението, тъй 

като старите методологии вече не „работят“ както трябва с оглед на новите 

реалности. Такава, естествено, се намира и става известна като синергетика. 

Синергетиката е холистична и интердисциплинна наука от която разнородни 

кохорти от изследователи в сферата на бизнес мениджмънта черпят идеи и 

вдъхновение, като тя им служи и като методологичен и концептуален компас.    

В съвременния свят се открояват четири основни научни школи на 

синергетиката (Виж Фигура 3). 

 

 
 

Фигура 3. Научни школи на синергетиката 

Източник: Авторът 

 

 Немска школа с основен представител Херман Хакен (Haken, 1983). 

Школата е относително хомогенна и при нея преобладава класическата 
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синергетика, развивана най-вече в руслото на естествените науки (физика, 

математика).    

 

 
Херман Хакен 

 

 Белгийска школа на дисипативните процеси с основен представител Иля 

Пригожин (Prigogine, 1969). Тази школа почти не употребява термина 

синергетика, като се предпочита понятието „неравновесна термодинамика“, но по 

същество става дума за едно и също нещо. Изследванията са преобладаващо в 

рамките на естествените науки.  

 Руска школа на нелинейната динамика и теория на самоорганизацията с 

основни фигури Сергей Курдюмов, Владимир Брански, Владимир Буданов и 

Георги Малинецки. Визираната школа не е еднородна, като в нея влизат различни 

идейни и тематични направления, концентрирани както в обсега на естествените 

науки, а така също и в границите на хуманитарните и обществени науки.   

 Американска школа (САЩ) на науката за сложното (complexity science) и 

комплексните системи с основни представители Мъри Гел Ман, Ричард Слански и 

Дейвид Кракауер. Немалка част от учените от тази школа са групирани в 

Института Санта Фе, щат Ню Мексико (САЩ). Тук основният термин е 

сложност/комплексност, а не синергетика, но отново, както при белгийската 

школа, става дума за припокриване на научните проблемни полета. Сложността се 

схваща като нещо, което съществува във всяка една система, където множество 

агенти взаимодействат и се приспособяват един спрямо друг в тяхното 

обкръжение. В американската школа има силна диференцираност, като се 

наблюдават изследвания в много широк научен периметър, който обхваща 

естествените, техническите, хуманитарните и обществените науки.   

Методологична рамка. Не съществува ясно изразена философска основа на 

постмодерното бизнес управление. Философският фундамент на синергетиката е 

пъстър и разнопосочен. Различават се синергетици, без това да е изрично 

подчертано, които използват философски идеи в обширен спектър – 

неопозитивисти, неопрагматици, неорационалисти, неохегелианци, неомарксисти, 

феноменолози, екзистенциалисти, поддръжници на континенталната философия и 

други. Някои синергетици говорят за синергофилософия, но те са много 

ограничено малцинство.  
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 Основната теория в синергетиката е теорията на самоорганизацията.   

Синергетиците приемат, че бизнес управлението е непрекъснат преход между 

хаоса и реда, който преход е със синергетична природа. Казано същото, но по друг 

начин – за да се управлява (т.е. да се вземат управленски решения) трябва да се 

познават, регулират и контролират преходите между хаоса и реда (доколкото това 

е възможно). Хаосът е неотстраним от управлението, както и редът – те са 

равнопоставени. Хаосът е първичен, а редът – вторичен. Хаосът не е нещо лошо, 

той има градивна сила. Радикалната новост, която внася синергетиката е нейното 

твърдение, че раждането на новия ред в бизнес управлението (какъвто и да е ред) 

не е предизвикано от някаква външна сила, а има естествен и спонтанен характер. 

Съществуват и синергетици, които твърдят, че в бизнес управлението не се 

очертава бъдеще за човешките същества, като занапред то ще се реализира 

единствено от софтуерни агенти (изкуствен интелект).       

Много добре естеството на синергетичното управление, включително бизнес 

управлението, е представено от Елена Князева и Сергей Курдюмов, които пишат 

дословно: „Същината на новия подход в управлението се заключава в това, че той 

е ориентиран не към нещо външно, а вътрешно, на нещо иманентно присъщо на 

самата среда. Казано с други думи той е ориентиран не спрямо желанията, 

намеренията, проектите на субекта на експериментална, конструкторска, 

реформаторска, преобразуваща и т.н. дейност, а към собствените закони на 

еволюция и самоорганизация на сложната система.  

При това главното – не е силата (величина, интензивност, продължителност, 

всеобхватност и т.н.) на управляващото въздействие, а неговата съгласуваност със 

собствените тенденции на самоструктуриране на нелинейната среда, т.е. с 

правилната топология (пространствена и времева симетрия) на това въздействие... 

Малкото, но топологически правилно организирано – резонансно – въздействие 

може да се окаже много ефективно“ (Князева и Курдюмов, 1994, стр. 106-107).  

Обяснителен механизъм. Синергетичното (постмодерното) описание на 

бизнес управлението едва е проходило. При него основният обяснителен 

механизъм е самоорганизацията. Самоорганизацията в случая се интерпретира 

като естествен, спонтанен процес, в хода на който се създава, възпроизвежда или 

усъвършенства организацията на сложната динамична система на бизнес 

управлението. Понятието „самоорганизираща система“ е въведено в научен 

оборот от английския кибернетик Уилям Рос Ешби (1903 – 1972) през 1947 г. 

(Ashby, 1947). 

Според синергетиката, за да се управлява успешно, е необходимо особено 

състояние на средата на бизнеса, която среда се разглежда като открита и 

нелинейна (Šarović & Tsanov, 2021). Такъв тип среда е чувствителна (понякога 

много силно) към малките въздействия, които могат да бъдат усилени от 

механизмите на положителните обратни връзки. За да управляваш синергетически 
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означава, че трябва да „напипаш“, уловиш и използваш именно тези малки 

въздействия (флуктуации), които могат да изведат микроструктурата (бизнес 

организацията) на ново ниво в необозримия по мащаби свят на макроструктурата 

(бизнес средата). Действително това е много трудно осъществимо практически, но 

не е невъзможно да се стори. Малко, но свръхточно насочено въздействие – голям 

резултат: това е съвсем синтетично казано синергетичният управленски 

механизъм.   

Влияние върху проникването и развитието на изкуствения интелект. 

Пределно сбито казано отношението на постмодерното бизнес управление спрямо 

изкуствения интелект е противоречиво. От една страна, изкуственият интелект се 

описва, анализира и интерпретира като почти изцяло положителен феномен, който 

е в състояние да тласне развитието на бизнеса на неподозирана височина. От друга 

страна, се изказват песимистични прогнози, които вещаят голям брой 

неблагоприятни сценарии при бъдещото проникване на изкуствения интелект в 

бизнес сектора. Двете гледни точки са приблизително представени по равно. При 

всички случаи обаче по отношение на изкуствения интелект при постмодерното 

бизнес управление е налице ясно доловим скепсис. Всичко това се предопределя 

от общото недоверие на постмодернизма като научен модел спрямо развитието на 

науката изобщо. Този вид управление отлично разбира ползите от навлизането на 

различните технологии свързани с изкуствения интелект и по принцип не им се 

противопоставя, като даже ги адмирира, макар и приглушено. В едно с това 

постмодерното бизнес управление не може и не иска да приеме възможността 

човешкият интелект (изобщо биологичният човек) да стане допълнение (прибавка) 

спрямо изкуственият интелект, каквато реална заплаха се съзира, и като крайност 

се среща съждението, че ИИ е в състояние дори да унищожи човека. Трябва да 

отбележим, че в рамките на постмодерното бизнес управление даже се срещат 

мнения (към момента напълно екзотични), че времето на биологичния интелект в 

бизнеса завършва (или е почти завършило) и той трябва да бъде заменен с 

изкуствения интелект, като последният е по-бърз, по-интелигентен, по-рационален 

и по-ефективен. Представителите на постмодерното бизнес управление не се 

опълчват на проникването и развитието на изкуствения интелект в сферата на 

бизнеса, а и прекрасно разбират, че това на практика едва ли изобщо е възможно, 

тъй като е задвижвано от мощни обективни влияния. Всъщност тези 

представители пледират за ясно насочван и строго контролиран процес 

(политически, икономически, правен и технологичен), който да съхрани водещата 

роля на човека (биологичният интелект) в областта на бизнеса и стопанското 

управление.    
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2.2. Приложения на изкуствения интелект в сферата на управлението  

 

 Най-общо казано системите за изкуствен интелект могат да изпълняват три 

основни типа задачи, които в една или друга степен се използват и се реализират и 

при вземането на решения, като най-важна и фундаментална управленска 

функция: 1. обикновени (рутинни) задачи; 2. формални задачи; 3. експертни 

задачи.  

 В своят индивидуален жизнен път (онтогенеза) човешките същества първо 

реализират обикновени (рутинни) задачи (възприемане, говорене, движение), 

после изпълняват формални такива (решаване на математически и логически 

проблеми) и накрая практикуват извършването на експертни задачи (изискват се 

експертни знания и умения).  

 Развитието на системите за изкуствен интелект е преминало по същия път, 

както при човека. Най-напред системите за ИИ са осъществявали обикновени 

(рутинни) задачи (компютърно разпознаване на образи, компютърен говор, 

локомоция3 на роботи). Впоследствие системите за ИИ започват да се справят с 

формални задачи (доказване на теореми, машинни игри, верификация). Най-

накрая системите за ИИ се научават да извършват и експертни задачи (финансови 

анализи, поставяне на медицински диагнози, намиране на грешки).            

 В нашето съвремие изкуственият интелект се е оформил като обширен и 

разнообразен сектор от разработки и изследвания, най-вече в трудно 

формализируеми области, затруднителни и в някои отношения дори невъзможни 

за разрешаване от човека. За разлика от изцяло детерминираните компютърни 

програми системите за изкуствен интелект вече могат сами да търсят пътищата за 

решаване на поставените (все още от човека) задачи. При това те са в състояние да 

променят своите параметри  и структури, да се усъвършенстват и развиват, да 

живеят самостоятелен и не зависещ от волята на разработчиците живот 

(Ясницкий, 2010, стр. 10).  

 Някои експерти, като изхождат от настъплението на изкуствения интелект и 

роботите в сферата на управлението, бизнеса и икономиката твърдят, че те 

всъщност са основният елемент на четвъртата индустриална революция (другите 

три индустриални революции са задвижени от парата, електричеството и 

електрониката). Това е ясно доловимо от публикация на Клаус Шваб (Schwab, 

2016) в материали на Световния икономически форум.  

 
3 Локомоция – движението, което човек или машина прави за да се придвижи от едно място на 

друго.   
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 Системите за изкуствен интелект вече масово и повсеместно се използват 

при вземането на решения (най-вече управленски). Някои от най-честите 

приложения на изкуствения интелект в областта на вземането на решения, но не 

само, са изброени по-долу. 

 

Експертни системи 

 

Експертните системи са компютърни приложения, които са специално 

разработени за да подпомагат разрешаването на комплексни проблеми в сферата 

на мениджмънта. Важно е да се отбележи, че все още експертните системи в 

управлението не могат да заменят изцяло хората, които вземат решенията (decision 

makers), но това време като че ли се приближава с бързи стъпки и се вижда на 

управленския хоризонт.  

 Една от първите експертни системи, наречена MYCIN, се използва за 

комерсиални цели още от 1974 г. Тази експертна система е създадена от Едуард 

Шортлайф от университета в Станфорд (САЩ). MYCIN се използва като 

инструмент за медицинска диагностика, като визираната експертна система 

идентифицира причината за инфекцията на даден пациент и предлага на 

лекуващия лекар различни алтернативи за неговото лечение и вземане на 

съответно решение (Applications of AI, 2021). Още при първоначалното използване 

на експертната система MYCIN било установено, че съществуват големи 

трудности при предаването на дълбоките знания от човека на машината. Твърди 

се, че веднъж след като започнала да търси подходящо лекарство за лечението на 

менингит експертната система MYCIN попитала дали пациента е бременен, 

въпреки че той бил от мъжки пол.                    

 Експертните системи в управлението се изграждат въз основа на знанията, 

уменията и компетенциите на хора, които са експерти по мениджмънт и 

управленска икономика (managerial economics). Най-често експертните системи се 

създават като плод на сътрудничество между мениджъри и независими 

специалисти по изкуствен интелект. В началото мениджърите (експертите) 

предоставят необходимите знания, детайлно описват начините си за вземане на 

решения, като привеждат и конкретни примери от бизнес-практиката. След това се 

включват инженерите по знания (knowledge engineers), както най-често наричат 

разработчиците на експертните системи. Те преобразуват знанията, уменията и 

компетенциите на експертите в компютърна програма, която трябва да започне да 

работи ефективно за да може да служи за практическите цели на управлението и 

бизнеса. Експертите непрекъснато подлагат на критика поведението на 

компютърната програма, като инженерите по знания постоянно я подобряват, 
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докато тя не достигне необходимото равнище на работоспособност и не се 

превърне в действена и ефикасна експертна система.  

Според Андрей Остроух (Остроух, 2014, стр. 117) типичната статистическа 

експертна система се състои от следните основни компоненти: 

• Интерпретатор; 

• Работна памет, наричана също база данни; 

• База знания; 

• Компоненти за придобиване на знания; 

• Обяснителен компонент; 

• Диалогов компонент.  

Този автор (Остроух, 2014) също така отбелязва, че разработката на 

експертната система съществено се различава от разработката на типичния 

програмен продукт. Опитът по създаване на експертни системи показва, че 

използването на методология, която е характерна за традиционното програмиране, 

или прекалено усложнява процеса по създаване на експертна система, или изобщо 

води до отрицателен резултат.    

Експертните системи трябва да бъдат използвани само тогава, когато 

тяхната разработка е възможна, оправдана и методите на инженерите (експертите) 

по знания съответстват и са относими спрямо решаваната задача. При създаването 

на експертни системи е необходимо да бъдат изпълнени следните изисквания: 

 1. Налице са (има ги) експерти в дадена област, които мога да решават 

задачите много по-добре от начинаещите специалисти.      

 2. Мненията на експертите се припокриват (сходни са) при оценката на 

предлаганите решения, иначе не може да се оцени качеството на разработената 

експертна система. 

3. Експертите са способни да изразят на естествен език и използваните от 

тях методи, като в противен случай трудно може да се разчита на това, че знанията 

на експертите ще бъдат извлечени и приложени в експертната система.  

4. Решението на задачите от експертите изисква само разсъждения, но не и 

действия.         

5. Задачата не трябва да бъде прекалено трудна – т.е. нейното решение 

трябва да отнеме на експерта няколко часове или дни, а не седмици, камо ли 

месеци и години.  

6. Експертите трябва да откроят във формален вид основните понятия, 

отношения и известните начини за решаване на задачите.     

7. Решението на задачите не трябва да използва т.нар. „здрав смисъл“ (т.е. 

широкият спектър от общи сведения за света и начините на неговото 
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функциониране, които всеки нормален човек знае и използва в ежедневния си 

живот), тъй като подобни знания засега не могат да се вложат в системите за 

изкуствен интелект.  

 Експертните системи в управлението изпълняват следните основни 

функции: диагностика; демонстрация; обяснение; извеждане на решения; 

подкрепа и улесняване на вземането на решения; тълкуване на информация, която 

се появява на входа и на изхода на управленските системи; предсказване на 

решения; предлагане на алтернативни възможности за разрешаване на проблеми.   

 Към момента използваните експертни системи в сферата на управлението 

имат своите твърде сериозни ограничения, но те постепенно и непрекъснато се 

преодоляват. Недостатъците се изразяват в следното: големи финансови разходи 

при реализация; затруднения свързани с технологиите; проблеми във връзка с 

придобиването на експертни знания; експертните системи са трудни за 

поддържане и донякъде при експлоатация.             

  

Компютърна лингвистика 

 

Компютърната лингвистика се използва широко в сферата на управлението 

и сферата на вземане на решения. Една от най-честите употреби е машинният 

превод, изграден въз основа на изкуствен интелект, който намира голямо 

приложение в мениджмънта.  

 В началото на ХХI век неимоверно нарасна значението на езиците като 

средство за комуникация, както в глобален бизнес аспект, така и в национален. На 

практика мениджърите вече не могат да правят успешен глобален, даже 

национален бизнес ако не владеят на високо ниво някои от най-разпространените 

световни езици: най-вече английски, но така също и китайски (мандарин), 

испански, френски, португалски, немски, руски, хиндустани (хинди-урду), арабски 

и други. Предполага се, че ролята на езиците за правенето на бизнес и за целите на 

управлението и вземането на решения все повече ще нараства, ето защо 

машинният превод в един момент дори ще стане незаменим.         

 В компютърната лингвистика най-често се използват сложни структури с 

естествено-езиков интерфейс, който включва в себе си следните елементи: 

морфологичен анализ (анализ на думите в текста), синтактичен анализ (анализ на 

връзките между думите и граматиката на текста), семантичен анализ (анализ на 

смисъла на всички елементи на текста) и прагматичен анализ (анализ на текста в 

контекста на външното му обкръжение).  

 Друго приложение на компютърната лингвистика е разработката на 

естествен езиков интерфейс между човека и машината. Тук съществена роля имат 
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невронните мрежи, с помощта на които компютрите могат да бъдат научени да 

произнасят правилно думите, фразите и изреченията (Ясницкий, 2010, стр. 12).  

  

Роботика 

 

В управлението и бизнеса неудържимо и систематично навлизат и роботите. 

Роботиката е област в рамките на изкуствения интелект, която се занимава с 

изучаването и създаването на интелигентни и ефективни роботи.  

 Думата „робот“ произлиза от чешкото съществително „robota“, което се 

превежда на български като „работа“, но може да се интерпретира и като „робски 

(непосилен) труд“. Терминът „робот“ е въведен за първи път от чешкия писател 

Карел Чапек (1890 – 1938) в прочутата му драма „Р.У.Р“, като впоследствие той 

навлиза във всички световни езици и обезсмъртява навеки създателя си (Čapek, 

1920).       
 

 
Карел Чапек 

 

 Роботиката, като клон на изкуствения интелект, се състои от три съставни 

части – електротехника, машиностроене и компютърни науки, които се използват 

за проектирането, конструирането и използването на роботите и роботизираните 

системи.   

 Съвременните роботи имат механична конструкция, електрически и 

електронни елементи и компютърна програма, които определят възможностите на 

всеки един робот да извършва определени действия.   

  Роботите в наши дни намират широко приложение в управлението и в 

стопанството, като някои от най-характерните им употреби са в следните сфери: 

Индустрия – роботите извършват голям брой операции в разни индустриални 

браншове с всякакви материали, сглобяват конструкции, контролират сложни 

производствени процеси, като в много отношения се справят много по-добре и по-

ефективно от хората; Медицина – модерните роботи са в състояние да извършват 

хиляди клинични тестове едновременно, да правят операции с голяма сложност, 

да рехабилитират хора с трайни физически и психически увреждания; Военно дело 

– автономни и самоуправляеми роботи могат да достигат всяка точка на бойното 
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поле или на зони обхванати от терористични действия, като с изключителна 

ефективност изпълняват основните функции на всяко едно оръжие, а именно – да 

убива и да разрушава и то с немислима за човека бързина, прецизност и размах; 

Изследвания – високо усъвършенствани роботи извършват научни и комерсиални 

изследвания във всички стихии на планетата земя (земя, въздух и вода) и отвъд 

нея (космос); Забавления – роботите забавляват и развличат хората, както никога 

досега това не е правено. Границите в забавленията между действително и 

виртуално, човешко и машинно, реално и измислено все повече се размиват.  

 

Планиране на снабдяването (логистиката) 

 

През 1991 г. по време на войната в Персийския залив в армията на САЩ 

започва да се използва системата с изкуствен интелект DART – Динамичен анализ 

и повторно планиране (Dynamic Analysis and Re-planning). Визираната система 

започва да осигурява автоматизирано планиране на доставките и да съставя 

транспортни графици (което на практика е вземане на решения), които обхващат 

едновременно до 50 000 военни превозни средства. Разработчиците на системата 

DART заявяват, че само еднократното използване на тази система през 1991 г. по 

време на войната в Персийския залив, е откупило тяхната 30-годишна инвестиция 

в сферата на изкуствения интелект (military-history.fandom.com, 2021).   

 Възможностите на методите на изкуствения интелект за приложение в 

управлението и бизнеса се заключават и в различни други аспекти като 

изграждане на мащабни софтуерни проекти, използващи ефективни алгоритми за 

обработка на големи масиви от данни, приложение на невронни мрежи и 

генетични алгоритми за решаване на задачи с различни цели и приложения 

(Ненков и Спасова, 2014).  
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2.3. Изкуственият интелект в управленската практика на компаниите  

 

2.3.1. Изкуствен интелект и корпоративна практика  

 

Напълно сме съгласни с твърдението на Бернард Мар и Мат Уард, че 

„изкуственият интелект е най-мощната технология, достъпна за човечеството днес 

и най-голямата грешка, която всеки може да направи, е да я игнорира. Лидерите на 

нациите, а така също и бизнес лидерите виждат големината на възможностите, 

които ИИ носи, но съзират и рисковете ако златната треска свързана с изкуствения 

интелект бъде изоставена“ (Marr and Ward, 2019, p. 2).  Двамата автори са също 

така убедени, че има три ключови случая на използване на ИИ в бизнеса, които 

могат да се припокриват до известна степен, но всъщност помагат за сегментиране 

на възможностите. В тази връзка бизнесът може да използва изкуствения интелект 

за следното:  

1. Промяна на начина, по който бизнес организациите разбират клиентите и 

взаимодействат с тях. Изкуственият интелект може да помогне на бизнеса да 

проумее по-добре кои са техните клиенти, да прогнозира какви продукти или 

услуги е вероятно да искат клиентите, да предсказват пазарните тенденции и 

изисквания и да предоставя по-персонализирани взаимодействия с потребителите;  

2. Да предлага по-интелигентни продукти и услуги. Изкуственият интелект е 

в състояние да помогне на бизнеса да създаде по-интелигентни продукти и услуги 

за да ги предлага на клиентите. В нашето съвремие клиентите желаят все по-

интелигентни продукти, като умни телефони, умни коли и умни уреди за домашна 

употреба; 

3. Подобряване и автоматизиране на бизнес процесите. Изкуственият 

интелект може да подобри и да помогне за автоматизиране на бизнес процесите.  

Бернард Мар и Мат Уард (Marr and Ward, 2019) описват и анализират 

приложението на ИИ в 50 успешни транснационални компании по целия свят, 

които го използват за да разрешават собствените си проблеми. Нека да се 

възползваме от тяхната интерпретация, тъй като тя е направена изкусно и е много 

информативна. 

 

IBM 

 

IBM е дядото на компютърната индустрия, след като съществува вече над 

100 години. Тази компания постоянно се обновява, като доминира мейнфрейм 

индустрията през 60-те и 70-те години на миналия век, преди да стане пионер в 

концепцията за персоналния компютър през 80-те години на ХХ век. 
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Подобно на други американски технологични гиганти, IBM рано схваща 

важността на изкуствения интелект и по-специално технологията свързана с 

машинното обучение. Най-известният му продукт в сферата на ИИ е IBM Watson, 

който представлява платформа за когнитивни изчисления (cognitive computing). 

След неговото лансиране продуктът Watson е разгърнат и започва работа в хиляди 

компании, като продължава да се използва от IBM за демонстриране на силата и 

гъвкавостта на неговата технология за машинно обучение.     

Може би най-впечатляващото приложение на IBM в обсега на изкуствения 

интелект е неговият Project Debater (Проект Дебатиращ). Според IBM Project 

Debater e първата в света система за изкуствен интелект, която може (е в 

състояние) да обсъжда (дискутира) с хора, не тривиална, а сложна проблематика. 

Визираната система използва езикова обработка и има база данни, която се състои 

от стотици милиони статии, които обхващат сто тематични области. Project 

Debater използва тези инструменти и данни, за да изслуша гледната точка на 

опонента си, който е човешко същество. След изслушването този ИИ продукт 

оспорва гледната точка (мнението) на конкретния човек, въз основа на логически 

и морални основания.  

За първи път на живо Project Debater дебатира (води дискусия) с двама 

опитни колежани по два въпроса от публичен интерес: 1. Дали космическите 

изследвания трябва да се субсидират от държавата; 2. Дали телемедицината4 е 

добра сама по себе си. Според социологическо изследване, проведено сред 

зрители, проследили дебата относно телемедицината, продуктът на IBM e 

представил по-убедителни аргументи в защита на собствената си теза от своя 

човешки опонент.      

 За дейността на IBM в сферата на изкуствения интелект могат да се 

направят следните четири заключения: 

 Първо, хиляди фирми вече използват IBM Watson, за да се възползват от 

предимствата, които предлага изкуствения интелект. Особено активни са 

дейностите в три области – отношения с клиенти, чатботове и медицина.   

Второ, като се фокусира върху възможностите за обработка на езици, 

стратегията на IBM е да се разруши комуникационните бариери между хората и 

машините (ИИ), което в крайна сметка улеснява човешките същества да използват  

техния потенциал. 

 Трето, IBM използва продукти за игра (gameplay), за да демонстрира, че 

неговите системи за изкуствен интелект са наистина способни да се научат да 

 
4 Телемедицина – медицинско консултиране с лекар от разстояние посредством свързано с 

Интернет устройство.     
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решават пъзели по същия начин както хората и с практиката да станат дори по-

добри от тях. Това започна с победата на Deep Blue (продукт на ИИ) над световния 

шампион по шахмат Гари Каспаров и продължава с Project Debater.      

Четвърто, Project Debater представлява вид изкуствен интелект, който се 

развива над способността да отговаря на прости въпроси (като чатботове), като 

придобива умението да води естествени човешки разговори по почти всяка 

проблематика.      

 

Coca-Cola  

 

Coca-Cola e най-голямата компания за напитки в света, като тя предлага 

повече от 1.9 милиарда напитки всеки ден в над 500 отделни марки (brands).   

Във връзка с приложението на изкуствения интелект в бизнеса глобалният 

директор на дигиталните иновации в Coca-Cola Грег Чембърс споделя, че ИИ е 

основата за всичко, което компанията прави. Според него Coca-Cola създава 

интелигентни преживявания, като изкуственият интелект е ядрото, който захранва 

точно този опит.  

Продуктите на Coca-Cola се продават в над 200 страни по целия свят. Във 

всеки от тези многобройни пазари има местни различия, като специфични вкусове 

на потребителите, съдържание на захар и калории в напитките, маркетингови 

предпочитания и конкуренти пред които е изправена марката. Това означава, че 

ако компанията иска да остане на върха във всяка една територия, то тя трябва да 

събира и анализира огромни количества данни от различни източници, за да 

определи кои от нейните 500 различни марки има вероятност да бъдат добре 

приети (купувани) от потребителите. Разбирането на всички тези местни 

предпочитания е изключително сложна задача за разрешаване. 

Coca-Cola предлага голям брой от напитките си всеки ден посредством 

вендинг машини5. При по-новите машини клиентите обикновено взаимодействат с 

автомата за продажба чрез сензорен дисплей, което им позволява да избират 

такава напитка, която отговаря в най-голяма степен на личните им вкусове. 

Компанията започва да монтира тези автомати за продажби с алгоритми на 

изкуствен интелект, което дава възможност да се популяризират напитки и 

вкусове, които е най-вероятно да бъдат добре приети на конкретните места, където 

вендниг машините са поставени. Анализът на данните от вендинг машините 

направен чрез алгоритми за изкуствен интелект позволява на Coca-Cola да разбере 

 
5 Вендинг машина – автомат на самообслужване за продажба на различни продукти.  
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по-точно как навиците за купуване на нейните милиарди клиенти варират по 

цялата планета. 

Coca-Cola също така използва изкуствен интелект за да анализира и разбере 

посредством социалните медии къде, кога и по какъв начин клиентите на 

компанията обичат да консумират нейните продукти, както и кои продукти са 

популярни в определени населени места. Взаимодействието с марката на 

платформи като Facebook, Twitter и Instagram са от съществено значение за 

маркетинговата стратегия на компанията. За да може да вземе релевантно решение 

Coca-Cola анализира в социалните мрежи стотици хиляди единици съдържание, за 

да разбере демографията и поведението на собствените си клиенти, както и на 

хората, които обсъждат нейните продукти. Задълбоченият анализ на социалните 

медии, правен от компанията посредством системи за изкуствен интелект, дава 

възможност на Coca-Cola да изработва т.нар. социална реклама, която е по-

вероятно да намери общ език с клиентите и да стимулира продажбите на нейните 

продукти.   
 

 
Вендинг машина на Coca-Cola. Източник: Coca-Cola Company 

 

McDonald’s 

  

За McDonald’s работят около 400 000 служители в 36 000 ресторанта по 

света, които се намират в 120 държави.   

В началото на 2017 г. компанията започва да осъществява нова стратегия, 

която се фокусира върху дигиталната технология, включително използването на 

изкуствен интелект, за да реализира допълнителен растеж и да увеличи печалбите 

си.    

McDonald’s все по-масирано започва да използва павилиони за 

самообслужване (self-service kiosks) в собствените си търговски обекти, като това 

e един от видимите признаци на тенденция към замяната на служители с машини. 

Въпросните павилиони за самообслужване, които се появиха по целия свят през 

последните години, както и дигиталните табла с менюта, използвани в магазините, 
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са оборудвани с интелигентна, аналитична технология. Това означава на практика, 

че решенията могат да се вземат самостоятелно на ниво ресторант относно това 

какви продукти да се популяризират и продават на клиентите. Решенията се 

изграждат въз основа на различни фактори в които се включват, например, местни 

тенденции на поръчки, синоптично време и как да се процедира с артикули на 

които изтича срока на годност. Менютата също така могат интелигентно да се 

адаптират спрямо визираните фактори, например, да започнат да се предлагат по-

топли хранителни продукти, когато температурата започне да пада. Обратно – 

през слънчевите дни ще се оферират повече салати, разхладителни напитки и 

сладолед. 

McDonald’s също така предлага мобилно приложение (app), което позволява 

на потребителите да създават акаунт и да правят поръчки директно от техния 

телефон. Това дава на компанията достъп до данни, които впоследствие се 

използват за предлагане на ексклузивни оферти на клиенти, като се предполага, че 

последните ще бъдат заинтересовани от тях.   

Въвеждането на системите с изкуствен интелект води до по-големи ползи за 

клиентите на McDonald’s. Те не се редят повече на опашки, когато пристигат в 

ресторантите, за да вземат поръчката си, както и прекарват по-малко време в 

разглеждане на менюта, за да намерят точно тези елементи, от които се 

интересуват.  

 

2.3.2. Промени в управлението на компаниите  

 

 Вследствие на навлизането и развитието на системите с изкуствен интелект 

и свързаните с тях технологии в управлението на компаниите ще настъпят 

радикални и всеобхватни промени и трансформации. Вероятно в тази сфера сме на 

прага на съвсем нова ера. Тези невиждани до сега преобразования ще засегнат 

всяка една държава на планетата. В тази връзка нека да видим каква е ситуацията 

в България и в САЩ.     

В монографията „Корпоративно управление на държавни предприятия“ на 

Спартак Керемедчиев и Мирослав Неделчев (Керемедчиев и Неделчев, 2021) са 

представени практиките по корпоративно управление на държавните предприятия 

в България. Анализът на авторите е съгласно Насоките за корпоративното 

управление на държавните предприятия на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) от 2015 г. Това е първият опит за оценяване на 

националните практики през призмата на международните насоки, което 

позволява провеждане на сравнителен анализ с други държави. 
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Привеждаме някои от най-важните изводи и препоръки на Спартак 

Керемедчиев и Мирослав Неделчев от направеното изследване относно 

състоянието на корпоративното управление в държавните предприятия на 

Република България (Керемедчиев и Неделчев, 2021, стр. 120-122): 

1. Най-добри резултати в корпоративното управление имат държавните 

предприятия от силно регулираните сектори като водоснабдяване и канализация, 

болнични и здравни заведения, финансово посредничество и военно производство. 

По-добри резултати постигат дружествата с ограничена отговорност, следвани от 

акционерните дружества. Най-слаби оценки имат държавните предприятия по чл. 

62, ал. 3 на Търговския закон6. Държавните предприятия, които имат съдружници 

или акционери, са по-отговорни, отколкото предприятията с еднолична 

собственост. 

2. Държавата в лицето на правителството и законодателната власт е 

изградила във висока степен правната и институционалната рамка за добро 

корпоративно управление. Това е подкрепено с приемането на Закона за 

публичните предприятия и създаването на специализираната Агенция за 

публичните предприятия и контрол през 2019 г. 

3. В министерствата, които изпълняват ролята на принципали на държавните 

предприятия, съществуват сериозни дефицити по отношение на корпоративното 

управление, а през анализирания период се отчита влошаване изпълнението на 

отредените им принципи на корпоративно управление. Министерствата прилагат 

средно два от общо 10 принципа, при това тези, без които не може да се 

осъществява нормалното функциониране на държавните предприятия. Само две 

министерства прилагат шест принципа през периода. В министерствата не 

съществува добре развита и функционираща система на корпоративно управление, 

която да отговаря на съвременните принципи от Насоките на ОИСР. Очевидно с 

пренасяне на функции на принципал от министерствата към Агенцията за 

публичните предприятия и контрол може да се очаква подобрение при изпълнение 

на присъщите на принципала 10 принципа на корпоративно управление. 

 4. При проведените две социологически изследвания и след анализ на 

добрите и девиантните практики на корпоративно управление се установи, че 

ръководствата на държавните предприятия все още имат слаби познания за 

Насоките на ОИСР за корпоративно управление, както и на Закона за публичните 

предприятия. Усъвършенстването на корпоративното управление в тях ще изисква 

 
6 Чл. 62, ал. 3 от Търговския закон гласи: Със закон могат да бъдат образувани държавни 

предприятия, които не са търговски дружества.  
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да се положат специални усилия за разпространение, обучение и интелигентно 

използване на тези основополагащи документи в българските условия. 

 От изводите и препоръките на Спартак Керемедчиев и Мирослав Неделчев 

става ясно, че корпоративното управление на държавните предприятия в България 

има както добри постижения, но така също е обременено и с недостатъци. Набива 

се в очи обаче обстоятелството, че в монографичното изследване на двамата 

автори не става дума за изкуствения интелект и неговите приложения в сферата на 

българското корпоративно управление в държания сектор.  

  Съвсем друга е ситуацията в САЩ, където проблематиката за изкуствения 

интелект в рамките на корпоративното управление широко се описва, анализира,  

интерпретира и дискутира.            

 Мартин Петрин (Petrin, 2019), например, пише, че съветите на директорите 

(съставени от хора), като традиционни структури за управление на американските 

корпорации, вероятно ще станат излишни в ерата на съветите на директори, 

доминирани от изкуствен интелект. Съветите на директори, съставени както от 

хора, а така също и от системи с изкуствен интелект (multi-member boards) ще се 

появят тогава, когато достигнем етап при който ИИ ще може да възпроизвежда 

ползите от груповото вземане на решения от човешките същества, както и когато 

бързината и качеството на решенията на ИИ ще започнат да превъзхождат 

решенията, взети от човешки екипи. Предполага се, че всичко това ще насочи 

политиците към въвеждане на мерки за правна реформа по отношение на състава 

на бордовете и назначенията, което ще позволи на бизнеса да премине към 

бордове и управление с участие на системите с изкуствен интелект. 

 Кога точно и по какъв начин ще стане в САЩ замяната на съветите на 

директори композирани от хора, със съвети на директори доминирани от 

изкуствен интелект или изцяло състоящи се от изкуствен интелект, е много трудно 

да се прогнозира. Несъмнено обаче е едно – това време се приближава. Сигурно е 

и друго – ако и когато това някога стане ще бъдем свидетели на истински 

Коперникански поврат в сферата на корпоративното управление и настъпването 

на нова ера.      
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ГЛАВА ТРЕТА. 

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И СИГУРНОСТ 
 

Въведение 

 

Няма да кажем нещо особено оригинално като отбележим, че проблемът за 

сигурността изживява в наши дни своя академичен Ренесанс. Въпреки че 

феноменът на сигурността, несъмнено, притежава свое онтологично ядро, то 

единна наука за сигурността, поне към момента, не е оформена и на практита не 

същестува. Налице са множество науки за сигурността, както и голяма 

раздробеност в това теоретично и приложно поле, в което няма нещо необичайно. 

Дори ни се струва, че диференциацията, а не интеграцията в нашето съвремие още 

повече се усилва. За в бъдеще е трудно да се прогнозира какво точно ще се случи.      

 Не подлежи на съмнение, че крайно сложният феномен на сигурността има 

преки и косвни връзки с научния и приложен проблем за изкуствения интелект. В 

случая се срещат най-различни теории, концепции и модели, които няма как да 

осветлим и анализираме обстойно и изчерпателно. Поради това се спираме върху 

три фундаментални въпроси, които оформихме като отделни параграфи: 3.1. 

Изкуствен интелект и международна сигурност; 3.2. Изкуствен интелект и 

физическа сигурност; 3.3. Изкуствен интелект и информационна сигурност.   

 

3.1. Изкуствен интелект и международна сигурност  

 

3.1.1. Същност на международната сигурност  

 

Още в самото начало трябва да изтъкнем, че няма ясна и недвусмислена 

дефиниция на понятието „международна сигурност“ – както академична, а още 

по-малко политическа. В това обширно изследователско поле могат да се открият 

голям брой дефиниции, част от които напълно нехомогенни.       

Николай Слатински (2010) разделя сигурността на пет нива: 1. Сигурност на 

Индивида; 2. Сигурност на Групата от индивиди; 3. Сигурност на Държавата; 

4. Сигурност на Общността от държави; 5. Сигурност на Света. Тезата на този 

автор за петте нива на сигурността е добре известна и широко дискутирана в 

българската академична литература посветена на сигурността, като тя има както 

привърженици, а така също и противници. Ние приемаме като цяло (по принцип) 

неговото виждане, но го смятаме за не съвсем прецизно. Основната ни обструкция 

е свързана с две обстоятелства: Първо, в схемата на визирания изследовател 

липсва сигурността на организацията, като последната е фундаментален елемент 
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на човешкия социум; Второ, не става съвсем ясно какво точно се разбира под 

Сигурност на Общността от държави и най-вече по какъв класификационен 

признак се конструира на практика това формирование – политически, 

икономически, социален, исторически, религиозен, териториален, 

цивилизационен, лингвистичен, антропологичен, етнически, етнографски, някакъв 

друг?        

Конкретно за границите между националната сигурност и международната 

сигурност Николай Слатински пише дословно: „Нарастващата взаимозависимост 

в глобалните, континенталните, регионалните и националните процеси размива 

границите между различните нива на сигурността. Проблеми, присъщи за 

Системата за национална сигурност, придобиват аспекти, характерни доскоро за 

Системата за международна сигурност и/или обратно. Границата между 

националната и международната сигурност постепенно става все по-пропусклива 

и през нея се процеждат, просмукват, а нерядко и връхлитат рискове и 

предизвикателства в едната или другата посока. Държавата изпитва все повече и 

повече трудности да води адекватна и ефективна политика за сигурност в рамките 

на своята територия, защото е подложена на сериозни въздействия отвън. Но и 

международната среда за сигурност се поддава на въздействия, които произтичат 

от отделни държави и се оказват трудни за управление и контрол“ (Слатински, 

2010, стр. 173).  

На практика е невъзможно да бъде оборено твърдението, че международната 

сигурност е пряко свързана с процеса на глобализация. Според Васил Проданов (р. 

1946) глобализацията носи със себе си качествени промени, свързани преди 

всичко с две основни измерения (Проданов, 1999, стр. 36-40):  

 1. Промяна на отношението между външно и вътрешно. Има се предвид, 

че в отделните сфери отношенията между външно и вътрешно по отношение на 

държавите и международната среда не са разграничени, както в предходни 

периоди, макар че това е валидно в различна степен за отделните държави и 

региони. Глобализацията променя ролята на границите между различните типове 

социални отношения. Някога модернизацията и индустриалната епоха извадиха 

човека и неговите отношения от локалната ограниченост на традиционното 

общество и ги разшириха до границите на националната държава. Сега начините, 

по които хората взаимодействат и си влияят едни на други, все повече се 

организират на планетарна основа.    

 2. Компресия на времето и пространството. Според Васил Проданов 

понятията на предходните поколения за географско пространство и 

хронологическо време започват да губят смисъл в резултат на скоростта на 

модерните комуникации и медии. Глобалните феномени се разпространяват по 
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света почти по едно и също време, за тях географските разстояния нямат значение, 

т.е. те имат извънтериториален характер. Светът изглежда като глобален 

супермаркет, в който едни и същи идеи и продукти се появяват навсякъде в едно и 

също време. Събития, решения, действия в една част на света могат да имат 

значими следствия за хората и общностите в съвсем различна част на планетата.   

 По наше мнение възгледите на Васил Проданов за качествените промени 

свързани с глобализацията принципо не са погрешни, но са силно редуцирани – 

съществуват още множество промени във връзка с глобализацията, като те биват 

освен качествени, така също и количествени, а и такива които трудно могат да 

бъдат класифицирани и даже описани в академичен контекст (т.нар. неявно и 

мълчаливо познание).  

Изразяваме съгласие с Евгени Манев, който пише, че „за да се разберат 

проблемите на глобализиращия се свят, в това число и на сигурността, е ползно да 

се разгледат основните моменти от по-важните теории, имащи отношение към 

регулирането на глобалната икономика и международните отношния. Общото за 

тях е, че те са силно идеологически повлияни, като този процес бележи ръст в 

континуума на времето. Свидетели сме как все повече идеологизирани стават 

теориите на днешните водещи световни субекти в (гео)политиката и 

(гео)икономиката. Характерно за съвременните геополитически теории е тясното 

им обвързване с геополитическите доктрини на субектите, насочени към 

подкрепата на техните политики и стратегии за утвърждаване на хегемонното им 

положение в света и преди всичко икономическото, а оттам и политическо и 

военно доминиране на света. Последното предполага въдворяване на такава 

сигурност в света, която е угодна на хегемона, която се представя като жизнена 

необходимост и изгодна и за останалите субекти“ (Манев, 2012, стр. 286). 

 Съгласно вижданията на Евгени Манев (2012, стр. 286-291) някои от тези 

съвременни теории са: 

 Теорията „Север-Юг“, която се основава на различното социално 

положение на населението в тези две части на света. Богатият север притежава 80 

процента от световното богатство, а бедният юг останалите 20 процента.  

 Теорията на Колин Кларк за „тристепенния икономически модел на 

света“, според която светът е разделен на три групи отрасли: добиващи отрасли и 

селско стопанство, обработващи отрасли, и сферата на услугите. Добиващите 

отрасли са основата за икономическото развитие в доиндустриалното общество, 

при което земята е основният производствен ресурс. Обработващите отрасли са 

основата на индустриалната епоха, базират се на конвенционалните промишлени 

технологии и специализирани знания. Сферата на услугите се основава на 
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знанието като стратегически ресурс за развитие, който е в основата на 

комуникационно-информационната епоха.   

 Теорията на стадиите на „икономически растеж“, разработена от Уолт 

Ростоу. В нея се обосновава навлизането на човечеството в епохата на „високото 

потребление“. В основата на тази теория стоят високите технологични 

постижения и поражданите от тях технологични отношения. 

  Теорията на догонващата страна, разработена от Канаме Акамацу 

(Япония), известна като теория на „летящите гъски“. Парадигмата на 

„летящите гъски“ е модел на международното разделение на труда в Източна Азия 

базиран на динамиката на сравнителното предимство (ефективност) на труда. 

Моделът показва, че азиатските нации ще достигнат западните, като част от 

регионалната йерархия в която постоянно ще се изнася производството на 

търговски стоки от по-високо технологичните страни към по-малко напредналите. 

 Теорията за „точковите зони“. Според нея на определени локални 

територии или отделни търговски и стопански субекти се дава преференциален 

статут и режим, като митнически, данъчен, административен и други. Тя 

легитимира свободните икономически зони, включително на последно време и 

високотехнологични зони. Офшорните зони са елемент от тези преференциални 

локални територии. 

 Теорията за монетаризма е тясно свързана с геополитическата парадигма 

за мондиализма. Тази теория се основава на концепцията за „свободния пазар“, 

която в противоположност на държавния абсолютизъм, на практика предлага 

пазарен абсолютизъм (фундаментализъм). 

  Теорията за трите геопласта (свята), разработена от проф. Петко 

Ганчев, в основата, на която е залегнала тезата за „трансмутация на историята“. 

Според теорията светът се разделя на три геопространствени пласта: Първият е 

глобален, космополитичен, мултикултурен и мултицивилизован. Представен е от 

субектите на световната геополитика (политически елит на света), на големия 

бизнес (индустриален, комерсиален, шоу, спортен) и други силно 

комерсиализирани дейности; Вторият геопласт е представен от държавите в 

полупериферията и периферията, с техните субекти и население; Третият геопласт 

са „сенките“, представен от субектите на сенчестата, сива, черна, корупциоина и 

други нелегитимни икономики, терористичните субекти и тези, занимаващи се с 

различни трафици. В този геопласт са и бедните хора на планетата, живеещи под 

„екзистенц-минимума“. 

Убедени сме обаче, че Евгени Манев греши в твърденията си, че „общото в 

геоикономическите теории е, че те отразяват тенденциите в света за глобална 

геоикономическа поляризация и тенденцията за тотална икономическа откритост. 
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Както беше вече споменато, тези теории обслужват целта за постигане на единно 

световно правителство, което да въведе единен световен ред. Последното 

защитава интересите на транснационалните корпоративни субекти“ (Манев, 2012, 

стр. 291). 

 Съществуват немалко геоикономически/геополитически теории, които 

защитават коренно противоположни тези – за полицентрично планетарно 

устройство, а не за единен световен ред, доминиран от единствена свръхсила, 

както и против господството на транснационалните корпоративни субекти. Като 

един от най-ярките идеолози на такъв вид геоикономическа/геополитическа 

теория може да бъде посочен руският изследовател, геополитик и общественик 

Александър Гелевич Дугин (р. 1962). Той се застъпва за създаване на евразийска 

свръхдържава от имперски тип, която трябва да бъде построена посредством 

политическа и икономическа интеграция на Русия с бившите съветски републики, 

най-вече от Централна Азия и създаване на своеобразна ос Москва-Пекин-Делхи в 

противостояние на САЩ и неговите глобални съюзници (Дугин, 2006).   

Димитър Йорданов Димитров набляга върху обстоятелството, че в наши дни 

международната сигурност се отличава със значителна комплицираност и 

неопределеност, като пише дословно: „Днес светът се отличава с висока сложност. 

От гледна точка на политиката на сигурност той става трудно обозрим и затова по-

опасен, отколкото преди. В тази сложна динамична система на глобализация 

никоя страна не трябва да приема ролята на нова световна държава (новия 

параметър на реда). В нелинейната динамика всички са свързани един с друг. 

Глобализацията поставя всички страни и нации пред сходни проблеми при 

различни гранични състояния. Фирмите при нелинейното динамично развитие на 

свободните пазари по целия свят се преустрояват. Националната държава е 

принудена не само да играе второстепенна роля, но и при все повече ограничените 

си средства, да се бори против социалните отклонения, възникващи в резултат на 

миграцията на световните концерни. 

В подобна ситуация се намира и световната икономика. Нейната нелинейна 

динамика изисква създаването на клонове на предприятия, насочени срещу това, 

икономическата самоорганизация да не води до обедняване на отделни страни, 

континенти и слоеве от населението. 

Тези световни гранични условия се определят като глобално управление 

(Global Governance) и целта на тяхното въвеждане е самоорганизацията на 

глобалните пазари да се насочи в желаното русло. Съответните инфраструктури и 

инструменти – такива като ООН, Световната банка и наднационалните 

обединения, функционират неефективно, за съжаление. 



69 

 

Изправени сме пред поредната илюзия за световна централизация, вместо 

световна федерация и регионалност. Критиците на глобализацията я свързват с 

правото на силните да експлоатират слабите. В глобализацията те виждат 

нестабилни финансови пазари, несправедливо разпределение на доходите, 

орязване правата на отделните хора. При такава ситуация всички носим 

отговорност, когато определяме неверни сигнали и гранични условия на 

икономическата самоорганизация“ (Димитров, 2010, стр. 205-206). 
 

 
Димитър Й. Димитров (вляво) и Иван Цанов 

 

Прави впечатление, че при анализа и интерпретацията на международната 

сигурност Димитър Й. Димитров изхожда от концепцията на синергетиката и 

философията на постмодернизма, с което се отличава рязко от всички други 

български изследователи. В някаква степен, в разглеждания ракурс, той донякъде 

си прилича с Николай Слатински.     

В крайна сметка нашата гледна точка относно международната сигурност се 

доближава до виждането на Елизабет Джийн (Jean, 2007), която отбелязва, че 

определението на това понятие може да бъде само интегрирана дефиниция. Тази 

изследователка защитава твърдението, че интегрираната дефиниция на 

международната сигурност трябва да включва онези предизвикателства, които 

биха могли да застрашат международната система, или чрез пряко насилие между 

държавите, или чрез държавна нестабилност, по-специално имплозия на 

държавата. Това определение признава, че международната сигурност може да 

бъде засегната от невоенни заплахи, както и от държавни и/или недържавни групи. 

Освен това, в интегрираната дефиниция се приема, че въпреки че едностранните 

отговори понякога могат да са подходящи, много въпроси, засягащи настоящата 

международна сигурност, включват – и наистина изискват – международен 

отговор. По този начин в тази интегрирана дефиниция заплахите се определят във 
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връзка с  тяхното въздействие (международно насилие или нестабилност на 

държавата), а не по отношение на техния вид (като околна среда) или произход 

(като бежански поток). Това осигурява отправна точка за интегриран анализ на 

международната сигурност, който позволява включване на всяка заплаха, 

референтен обект или отговор, стига да засяга международната система или да 

включва международната общност в една или друга степен. 

 

3.1.2. Приложения на изкуствения интелект в сферата на международната 

сигурност  

 

 Според Майкъл Хоровиц и др. (Horowitz еt. al., 2018) най-ясните връзки 

между изкуствения интелект, глобалната икономика и икономическата мощ на 

страните се изразяват в това, че ИИ повишава способността на държавите и 

международния бизнес да натрупват капитали, както и от ясно изразените 

последици за бъдещето на работата. Тези изследователи си задават въпроса дали 

последствията от проникването на изкуствения интелект ще съвпадат или дори ще 

надхвърлят предишните мащабни промени в икономиката като цяло. В случая се 

привежда статистически измерения факт, че през 1820 г. 71 процента от жителите 

на САЩ са упражнявали земеделски професии. Въпреки това процентът на 

американците, работещи в селското стопанство, намалява значително през 

следващия ХХ-и век поради индустриализацията, падайки до 30 процента през 

1920 г. и до 1 процент през 1988 г. Предизвикателството е, че броят на работните 

места, създадени от най-модерните компании в наши дни – т.е. в началото на 

революцията в сектора на ИИ вече е много по-малък от броя на работните места, 

създадени от водещите компании от предишни поколения. През 2017 г., например, 

Facebook наема малко над 25 000 служители (най-големият брой наети изобщо от 

тази технологична компания), докато през същата тази година 

автомобилостроителната компания Ford Motor Company взема на работа 202 000 

работници. Набива се в очи обстоятелството, че Facebook е наела осем пъти по-

малко служители от Ford Motor Company. Тенденцията е напълно ясна – ИТ 

компаниите наемат много по-малко персонал (в пъти по-малко), от традиционните 

(индустриалните) компании.       

Майкъл Хоровиц и др. също така подчертават, че навлизането на 

изкуствения интелект може да има значителни преки и косвени последици за 

баланса на властта и средата за сигурност в световен мащаб. Промяната в основата 

на икономиката, предизвикана от появата и развитието на ИИ, може да доведе до 

промени в индустрията, които са от полза само за някои страни за сметка на други. 

Първата индустриална революция, например, помага за възхода на Съединените 
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американски щати, тъй като географията на тази държава дава възможност за 

индустриализация в мащаб, който е трудно постижим в Европа. Правителствена 

политика, която иска и има начин да се възползва от промени свързани с ИИ, 

може да доведе до дълготрайни изменения в относителния баланс на силите в 

международен план. Способността на правителството на Великобритания да 

създаде модерно финансиране по отношение на държавните заеми и пазарите на 

облигации, води до създаването на най-мощния флот в света в края на XIX век, 

което рефлектира и върху международните отношения.  

Последиците от развитието на изкуствения интелект и отговорите на 

конкретните национални политики могат да варират значително. Възможни са 

няколко базови сценария за това как отделните нации могат да се адаптират към 

вълната от многобройни промени, задвижвани от ИИ (Horowitz еt. al., 2018, pp. 17-

18): 

 Изобилие за всички – Предимствата на изкуствения интелект свързани с 

повишаване на производителността и просперитета биха могли значително да 

надвишават недостатъците за работниците и резултатът може да бъде богатство и 

изобилие за всички, дори за тези служители, изместени от автоматизацията;  

Нарастващо неравенство – Дори ако работниците, изместени от 

изкуствения интелект, намерят нови работни места, резултатът би могъл да бъде 

увеличаване на неравенството в икономика, тъй като капиталът става все по-ценен 

(оскъден), а богатите стават все по-богати, съответно – бедните стават все по-

бедни. Тъй като неравенството се разширява, това е възможно да предизвика 

социална и политическа нестабилност;  

Ресурсно проклятие7 – Приложението на изкуствения интелект може да 

доведе до икономически парадокс, подобен на ресурсното проклятие, пред което 

са изправени страни, изобилстващи на природни ресурси. Дори вземането на 

политически мерки като въвеждането на универсален основен доход може да не 

успее да подобри общественото благосъстояние и индивидуалното щастие на 

хората в планетарно измерение. 

 

 

 
7 Ресурсно проклятие – феноменът на държави с изобилие от природни ресурси (като изкопаеми 

горива и полезни изкопаеми), които имат по-малък икономически растеж, по-слаба демокрация 

или по-лоши резултати на развитието като цяло, отколкото страни с по-оскъдни природни 

ресурси.  
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Отмъщението на Лудитите8 – Масовото навлизане на изкуствения 

интелект може да доведе до кошмарен сценарий придружен с огромна 

безработица. Ако това стане, страховете на Лудитите от XIX век най-накрая ще се 

сбъднат, тъй като машините ще премахнат работни места в гигантски мащаби, 

които вероятно няма да се заменят с нови.  

Разместване на поколенията – Подобно на преместването от полето към 

фабриката, ИИ би могъл предизвика трансформация на глобалния пазар на труда, 

която ще отнеме едно поколение време, за да се разреши. С фундаменталното 

несъответствие в уменията между хората, които са загубили работата си и хората с 

умения, необходими за новите работни места, създадени от изкуствения интелект, 

резултатът може да бъде социален и политически катаклизъм, продължаващ едно 

поколение. Новото поколение, образовано и обучено в глобалната икономика на 

ИИ ще започне да доминира на пазара на труда. 

Изоставане на държави – нации, които не успяват да се възползват от 

възможностите на изкуствения интелект, е възможно да изостанат от други 

страни, които по-добре използват предимствата на ИИ. Всичко това неминуемо ще 

се отрази върху икономическия растеж и националната конкурентоспособност. 

 Ехаб Халифа (Khalifa, 2021) смята, че изкуственият интелект е 

разрушителна технология (disruptive technology) и поради тази причина засяга 

почти всички аспекти на международната сигурност – дипломация, разузнаване, 

отбрана, управление на конфликти. Също така, продължава авторът, все повече 

страни се интересуват от увеличаване на собствените си способности в областта 

на изкуствения интелект, за да постигнат господство и съпътстваща хегемония в 

международните отношения. Изкуственият интелект ще бъде новата ядрена 

енергия, която пренарежда глобалния ред и всички страни се стремят да я имат и 

то с нейното двойно предназначение – гражданско и военно. 

 Ехаб Халифа е убеден, че изкуственият интелект ще има значително 

влияние върху кибердомейна в международен план, като това значение се 

изгражда въз основа на обстоятелството, че той ще въздействие на целокупното 

дигитално пространство. В случая става дума за дигитални способности (както 

нападателни, така и отбранителни), разработени и използвани от държавни или 

недържавни участници. Конкретното въздействие на изкуствения интелект има 

 
8 Лудити – членове на тайна радикална организация, възникнала в Англия през XIX  век. Те са 

гневни от процеса на въвеждането на машини в производството, в резултат на което 

работниците масово губят работата си. Движението носи името на чирака Нед Луд, който 

счупил няколко тъкачни машини през 1779 г.  
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(може да има) две измерения. От една страна, това би могло да помогне за 

разработването на нови методологии за киберсигурност, които предвиждат атака, 

преди незаконната намеса да се случи или да изпълни целта си, а така също и 

осигуряване на неразрушимо криптиране на данни, дори при ситуация, когато 

данните са вече хакнати. От друга страна, изкуственият интелект би могъл да 

помогне за стартирането на по-развити и по-усъвършенствани кибератаки, които 

не могат да бъдат открити, разпознати или спрени, както и разработване на нови 

автономни кибероръжия и смъртоносни компютърни вируси, които са в състояние 

да причинят дори физически щети.  

 Ехаб Халифа, също така, теоретизира върху въпроса дали международният 

мир може да бъде засегнат от решения, взети от системи с изкуствен интелект, 

вместо от хора. Според него е напълно възможно да се стигне до такова състояние 

на нещата, когато  военните системи за командване и контрол станат изцяло 

базирани върху технологии изградени от изкуствен интелект. Изследователят се 

опасява от настъпването на време, когато планетата може да попадне в 

месомелачката на безкрайна война, която ще бъде на практика трета световна. 

Силно обезпокояващо, от гледна точка на запазването на международния мир е, че 

в конкретния случай системите с изкуствен интелект ще вземат решения, които 

преследват и постигат интересите на отделните нации, а не на съвкупното 

човечество като цяло. Ясно е едно – изкуственият интелект с военно 

предназначение ще разполага своите решения единствено в рамките на интересите 

и ползите на отделната национална държава (или групи от държави), а не за 

благото на планетарната система за сигурност и безопасност.    

 Ожесточена научна полемика възниква около триадата изкуствен интелект 

– власт – международни отношения. Тук се изследват голям брой въпроси, но 

един от най-възловите е, как изкуственият интелект ще повлияе върху властовите 

отношения в обсега на международната политика. В случая възникват множество 

проблеми, като един от ключовите е за самото естество (природа) на властта.         

 Според Оксфордският речник на говоримия английски език (Еnglish Oxford 

Living Dictionaries, 2021) властта в масовия случай има две значения: 1. 

Възможността или способността да се направи нещо или да се действа по 

определен начин; 2. Способността или възможността да се насочва или влияе на 

поведението на другите или на хода на събитията.         

 Речникът на българския език на БАН (2021) дава осем значения на думата 

„власт“: 1. Политическо управление на държава: политическо господство; 2. 

Форма на държавно управление, на държавен строй; режим; 3. Основни 

представителни органи на държавата (Народно събрание, общински съвети), 

избрани демократично; 4. Органи на държавно управление, на правителство; 5. 
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Права, пълномощия на държавни органи; 6. Право и възможност на някого да се 

разпорежда с другиго и да го подчинява на своя воля; 7. Силно влияние, 

покоряващо въздействие над някого, което се дължи на авторитет, обаяние на 

нечия личност над него; 8. Силно, покоряващо въздействие на нещо върху някого. 

Въпреки че определенията в Речника на българския език не са научни в тесен 

смисъл на думата от тях може да се направи изводът, че в литературния 

(нормативния) български език властта е термин свързан предимно с политическата 

сфера и то термин неотделим от държавното управление. Релации с изкуствения 

интелект  не се забелязват и изобщо не са отразени, като друго не би могло и да се 

очаква.  

В най-разпространените европейски езици властта има следното значение. В 

английския език властта (the power) означава и държава, сила, мощ, властнически 

държавни отношения. На немски език властта (die Gewalt) се разбира и като сила, 

владичество, господство, но означава и насилие. На френски език властта (le 

pouvoir) се схваща като власт идваща и изхождаща от централизираната държава. 

В испанския език властта (poder) се интерпретира като сила и мощ, необходима на 

държавата за да изпълни своите функции. В руския език властта (власть) се 

възприема като право, сила и воля, но и като началство и господарство.        

Със сигурност навлизането на системите с изкуствен интелект ще промени 

из основи властовите отношения в сферата на международната сигурност, като в 

това отношение ще настъпи напълно нова ера. Контурите на последната не могат 

прецизно да бъдат очертани.   

 

3.2. Изкуствен интелект и физическа сигурност 

 

3.2.1. Същност на физическата сигурност 

 

 Физическата сигурност, също както много други видове (разновидности) 

сигурност, не е безапелационно дефинирана от научна гледна точка. Съществуват 

многобройни схващания за естеството на този вид сигурност, понякога 

противоречащи си. Все пак мнозинството от изследователи се групират около 

определени базови постановки. Нека да видим кои са те. 

 Според Теодора Гечкова „системата на корпоративната сигурност, част от 

която са дейностите по обезпечаване на физическата сигурност на компанията, се 

включва в общия процес на управление на риска в стопанската единица. Насочена 

е към защита на репутацията/имиджа, материалните ресурси, финансовите 

средства, информацията, персонала и служителите на компанията“ (Димитров и 

др., 2021, стр. 353). 
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 Същата авторка (Гечкова, 2021) смята, че физическата сигурност на 

компанията се изгражда въз основа на т.нар. „специализирани процедури за 

сигурност“, които включват: 

 – Точно определени функции на служител по сигурността – събира, 

систематизира и анализира информация за събития и заплахи, които могат да 

застрашат безопасността и сигурността на персонала, активите и репутацията на 

корпорацията; 

 – Наредбата за система от мерки, способи и средства за физическа сигурност 

на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване 

определя начините за разработване на правила за работа с класифицираната 

информация – надеждно запечатване на контейнерите или опаковките по начин, 

позволяващ откриването на следи от опит за нерегламентиран достъп до 

пренасяния (транспортирания) материален носител на класифицирана 

информация; 

 – Изграждане на зони за сигурност – ясно определен охраняван периметър, в 

който има система за контрол на физическия достъп, и ако е необходимо, се 

осигурява придружител на посетителите. В потенциално опасни обекти достъпът 

на външни лица без придружител е абсолютно забранен; 

– Анализ и обработка на текуща информация – навременната обработка на 

рисковете и заплахите, които се съдържат в текущата информация, би имала 

положителен ефект върху дейността на компанията.          

 Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) 

интерпретира физическата сигурност през призмата на класифицираната 

информация. В тази връзка в официалния сайт на ДКСИ (Физическа сигурност, 

ДКСИ, 2021) е отбелязано, че физическата сигурност на класифицираната 

информация включва система от мерки, способи и средства за предотвратяване на 

нерегламентиран достъп до материали, документи, техника и съоръжения, 

класифицирани като държавна или служебна тайна. Системата е част от общите 

изисквания за сигурност по защита на класифицираната информация и включва 

общи и конкретни мерки, оценка на заплахите, както и изискванията и 

стандартите за физическата сигурност на класифицираната информация. 

Системата от мерки има за цел: Да защити сградите, помещенията и 

съоръженията, в които се създава, обработва и съхранява класифицирана 

информация; Да създаде организация за осъществяване на ефективен контрол 

върху достъпа до тях. 

Съгласно Закона за защита на класифицираната информация (обн. ДВ, бр. 45 

от 30.04.2002 г.), физическата сигурност се прилага за защита на класифицираната 

информация от всяка заплаха или вреда в резултат на терористична дейност, 
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саботаж, нерегламентиран достъп до класифицирана информация или опит за 

такъв. 

Мерките за прилагане на физическата сигурност, са подробно описани в 

Наредбата за системата от мерки, способи и средства за физическа сигурност, 

условията и редът за тяхното използване, приета с ПМС № 52 от 04.03.2003 г. обн. 

в ДВ, бр. 22 от 11.03.2003 г. 

Според ДКСИ (Първоначално обучение, 2020, стр. 66) конкретните мерки за 

физическа сигурност се подразделят на общи, конкретни и специални и се 

изразяват в следното:  

• Предотвратяване на нерегламентиран достъп или на опит за 

нерегламентиран достъп до класифицирана информация;  

• Предотвратяване, пресичане и установяване на действия, които поставят 

под съмнение надеждността на служителите; 

• Групиране на служителите съобразно издаденото им разрешение за 

достъп до класифицирана информация и в съответствие с принципа 

„необходимост да се знае“; 

• Своевременно установяване и противодействие при нарушаване или при 

опит за нарушаване на мерките за физическа сигурност.     

Дон Филпот и Шуки Айнщайн дефинират физическата сигурност по следния 

начин: „Физическата сигурност обхваща всички устройства, технологии и 

специализирани материали за периметърна, външна и вътрешна защита. Това 

включва всичко – от сензори и затворена телевизия до бариери, осветление и 

контрол на достъпа“ (Philpott and Einstein, 2006, р. 2). Тези двама автори предлагат 

концепция за интегрирана физическа сигурност, която се състои от пет 

практически стъпки, която може да се осъществи от американските (САЩ) 

организации в публичния, стопанския и непубличния сектор. Трябва да 

отбележим, че физическата сигурност е от особено значение за САЩ, тъй като 

тази държава притежава гигантска по обем физическа (материално-веществена) 

инфраструктура, както следва (Philpott and Einstein, 2006, р. 10):        

– Повече от 1800 държавни сгради и над 6200 наети локации в 50-те 

американски щата и във федералната столица Вашингтон, окръг Колумбия, където 

работят почти милион федерални работници, които приемат десетки милиони 

посетители дневно; 

– 327 000 образователни сгради в 50-те щата и в окръг Колумбия. Има 87 

630 училища с 47 милиона записани деца и в които работят приблизително 3 

милиона учители; 

– 7 569 болници в цялата страна, в които работят 2.4 милиона регистрирани 

медицински сестри, 1.8 милиона помощник-медицински сестри, 819 000 лекари и 
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хирурзи, както и 350 000 терапевти. Всеки ден американските болници се 

посещават от 539 000 стационарни пациенти плюс посетители; 

– 127 000 допълнителни здравни заведения в цялата страна, предлагащи 

болнично/амбулаторно лечение; 

– 133 000 мола и 534 000 големи магазина в цялата държава;  

– Повече от 1 милион офис сгради в цялата страна; 

– 305 000 сгради за обществени събрания в цялата страна; 

– 307 000 църкви в цялата страна; 

– 603 000 складове и складови бази в цялата страна; 

– 349 000 заведения за хранене в цялата страна; 

– 153 000 хотели и мотели в цялата страна. 

В. Шулц, А. Рудченко и А. Юрченко (Щульц, Рудченко и Юрченко, 2016) 

интерпретират физическата сигурност като важно условие за функционирането на 

всяко едно предприятие. Този вид сигурност е подложена на непрекъснато 

възникващи заплахи, като особено опасни са незаконните действия на 

физическите лица. Последствията от тези действия са непредсказуеми: от кражба 

на имущество до създаване на извънредни ситуации в организацията. При тези 

условия сигурността на всяка една стопанска единица се изгражда въз основа на 

принципите на „разумната достатъчност“ и на „ефективност – стойност“, а също 

така разработената на теоретично ниво и използваната в практиката концепция за 

физическа сигурност на предприятието.  

Тези трима автори, определят физическата сигурност по следния начин: 

„…Под физическа сигурност на организацията се разбира съвкупността от правни 

норми, организационни мерки и инженерно-технически решения, насочени към 

защита на важните интереси и ресурси на предприятието (обекта) от заплахите 

свързани с противоправните действия на физически лица (нарушители или хора с 

лоша умисъл). Като правило тя включва силите на подразделението за сигурност и 

охрана на обекта, комплекс от инженерно-технически средства за охрана, а също 

така и режима, който е установен на обекта. Системата за физическа защита не 

трябва да възпрепятства нормалното функциониране на организацията, нейните 

технологични процеси“ (Щульц, Рудченко и Юрченко, 2016, стр.  3).        

Може да се поддържа твърдението, че академичните тези за същността на 

физическата сигурност могат да се сведат до две фундаментални. Първата теза, 

която е по-тясна, схваща физическата сигурност в по-намалени рамки, като я 

свежда до технологии и механизми за защита на материалната и виртуалната 

инфраструктура, като в нея не се включва (или се включва в малка степен) 

човешкият фактор. Втората теза, която е по-широка, интерпретира физическата 

сигурност, също така, като технологии и механизми за защита на материалната и 
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виртуалната инфраструктура, но тук вече се вмества и човешкият фактор. Ние сме 

привърженици на втората теза.     

 

3.2.2. Приложения на изкуствения интелект в сферата на  физическата 

сигурност  

 

 Изкуственият интелект вече е проникнал нашироко в сферата на 

физическата сигурност още в нашето съвремие. Скоростта на развитие на 

изкуствения интелект е помогнала за неговото разпространение в множество 

индустрии, като особено силно той е представен при смартфоните, в 

здравеопазването и в автомобилостроенето. Пазарът на физическа сигурност 

свързан с ИИ непрекъснато и систематично се разраства, като в тази връзка 

изброяваме по-долу някои от най-видимите му приложения (Artificial Intelligence 

in Physical Security, 2018). 

      

Машинно обучение и дълбоко обучение 

 

От 80-те години на ХХ век учените работят върху концепцията за машинно 

обучение на изкуствения интелект, което често се свързва с т.нар. изкуствени 

невронни мрежи, а напоследък и с архитектури базирани върху изкуствен 

интелект за дълбоко обучение. Разликата между машинното обучение (machine 

learning) и дълбокото обучение (deep learning) в контекста на изкуствения 

интелект e следната.  

Машинното обучение е съвкупност от методи, които се използват за 

създаване на компютърни програми (софтуерни алгоритми), които могат да се 

учат от наблюдения и да правят прогнози. В основата на машинното обучение 

стоят данните, които биват интерпретирани от машините с голяма прецизност 

посредством специфични алгоритми – на практика последните са статистически 

модели и мрежи. Машинното обучение се използва като метод за постигане на 

изкуствен интелект в машините от няколко десетилетия насам. Машинното 

обучение е фокусирано върху създаването на компютри, които могат да се учат и 

да вземат решения, което прави този вид обучение добре пригодено за 

изследвания и приложения на изкуствения интелект. Най-често моделите за 

машинно обучение са предназначени за разрешаване на конкретни, ограничени 

проблеми, като последните обикновено не са с чак толкова голяма сложност. 

Дълбокото обучение е разновидност на машинното обучение, но по-

усъвършенствано. Тук данните се анализират през множество слоеве на дълбока 

учебна мрежа, така че мрежата да може да прави заключения и да взема адекватни 
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решения относно данните. Дълбоките методи за обучение позволяват да се получи 

много голяма точност при обработването на огромни количества от данни (Big 

Data), но именно това прави дълбокото обучение много по-интензивно от 

класическото машинно обучение. Дълбокото обучение, всъщност, е начин да се 

наподобят (имитират) функциите на човешкия мозък, като се използват 

електроника и софтуерни алгоритми, доколкото това към момента е възможно. 

Повечето методи за дълбоко обучение използват невронни мрежи и съответната 

архитектура и поради тази причина моделите за дълбоко обучение обикновено се 

наричат дълбоки невронни мрежи. Понятието дълбоко (deep) обикновено се 

отнася до броя на скритите слоеве в невронната мрежа. Традиционните невронни 

мрежи съдържат като правило само 2-3-4 скрити слоя, докато дълбоките мрежи 

могат да имат до 200. 

Въпреки че невронните мрежи и дълбокото обучение не са нови концепции, 

пробивът в дълбокото обучение по отношение на физическата сигурност настъпва 

през 2015 г., когато рязко намалява процента на грешките в машинното зрение на 

изкуствения интелект. По това време започва да се използва ImageNet – голяма 

визуална база данни,  която се прилага при визуално разпознаване на обекти с най-

различен характер. След посочената година използваните системи за изкуствен 

интелект в сферата на физическата сигурност започват да правят пет процента по-

малко грешки при анализ на база данни от изображения в сравнение с усреднения 

показател на хора (биологичен интелект), които вършат същото.     

Такова бързо подобрение е причинено не само от напредъка в 

усъвършенстваните алгоритми, но и от разработването на нови и много по-бързи 

хардуерни системи, базирани на паралелно функциониране на ядра на графичен 

процесор (GPU), вместо използване на традиционните централни процесори 

(CPU). Тези нови хардуерни архитектури позволяват по-бързи етапи на обучение, 

както и по-точни резултати, тъй като графичните процесори могат да обучават 

модели на невронни мрежи 100 пъти по-бързо от централните процесори.  

 

Лицево разпознаване 

 

Повечето технологии с ИИ в наши дни, които са в състояние да  разпознават 

лица,  включват някакъв вид дълбоко обучение. Това не само повишава точността 

на сензорите за разпознаване на човешки физиономии, но също така позволява 

разпознаваните лица да  бъдат идентифицирани в по-големи и в по-претъпкани 

пространства. Тази възможност, осъществявана посредством технологиите 

свързани с изкуствения интелект, може да промени целия подход към 
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наблюдението в обсега на сигурността, позволявайки на правоприлагащите органи 

да проследяват заподозрените с много по-голяма скорост и ефективност. 

Дълбокото обучение обаче прави нещо повече от това – просто да подобри 

степента на точност на лицевото разпознаване. Машинните алгоритми, също така, 

позволяват на системата с изкуствен интелект да прави предположения и да 

предоставя бизнес разузнаване за открито лице. В търговията на дребно 

напоследък станаха твърде популярни алгоритмите за разпознаване на възрастта и 

пола на клиентите, които позволяват на търговците да профилират потенциалните 

купувачи, както и да прилагат целеви маркетингови инструменти. Освен това 

някои доставчици на системи за лицево разпознаване твърдят, че техните 

продукти могат да разпознават емоциите на човек чрез специфични аналитични 

алгоритми, което обаче не е безапелационно потвърдено.  
 

 
Лицево разпознаване. Източник: medium.com 

 

Една област, в която лицевото разпознаване има потенциал да заеме много 

сериозен пазарен дял и то в съвсем обозримото бъдеще, е контролът на достъпа 

(access control). Решенията свързани с лицевото разпознаване, например, се 

използват от няколко години при паспортния контрол в летищата и то с много 

голям успех. Тъй като цената на технологията и камерите намалява, се очаква 

лицевото разпознаване, изградено въз основа на изкуствения интелект, да започне 

да се прилага все повече и повече за предотвратяване проникването на нежелани 

субекти до всякакви зони с ограничен достъп. Някои от ползите са следните: 

Първо, по-ниски оперативни разходи. Докато първоначалните разходи за 

въвеждане на системи с ИИ за лицево разпознаване и инсталиране на 

допълнителни камери ще бъдат по-големи от обичайното, впоследствие няма да 

има допълнителни такси. Това може да доведе до значителни финансови 

икономии, особено за летищните комплекси. Второ, достъпът (всякакъв тип 

достъп) става по-сигурен. Картите за достъп, например, могат да са дават на други 

хора за използване и по този начин са възможни злоупотреби. Лицевото 

разпознаване предотвратява това, като при него злоупотребите стават само 
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теоретично възможни, но не и на практика.  В допълнение, тази технология от 

арсенала на ИИ предотвратява държането на вратите отворени посредством 

валидна карта за достъп, което позволява на други хора (нямащи право да влизат) 

да преминат. 

Лицевото разпознаване води след себе си обаче и някои проблеми, като 

според едни експерти те са незначителни, но според други – даже непреодолими 

(към момента). На първо място, за да бъде по-ефективно лицевото разпознаване 

предприятията и публичните власти (централни и децентрализирани) изискват 

императивно носенето на баджове (карти за идентификация обикновено закачани 

на сако или риза, чрез щипка или игла) от своите служители. В случая възникват 

голям брой въпроси свързани с етиката на трудовата дейност и 

неприкосновеността на личния живот. На второ място, ако се използва лицево 

разпознаване за контрол на достъпа е необходимо задължителното монтиране на 

камера (камери) пред всяка една врата. Ясно е, че в зависимост от големината на 

предприятието или учреждението може да става дума за инсталиране на стотици, а 

понякога и на десетки хиляди отделни камери, което рязко увеличава разходите. 

На трето място, системите за лицево разпознаване могат твърде успешно да бъдат 

заблудени от т.нар. майсторски фалшификати (deepfakes), т.е. визираните 

технологии да не могат да разграничат имитиращия фалшификат (фалшивото 

лице, което иска да влезе през системата за контрол на достъпа, но няма право) от 

истинското лице (на което му е позволено да влезе през системата за контрол на 

достъпа). Всичко това може да доведе (и вече води) до огромен брой рискове за 

поверителността, сигурността и репутацията, а така също и до най-разнообразни 

случаи на измами, манипулации и заблуди.           
 

Управление на трафика 
 

 
Управление на трафика, осъществявано от ИИ. Източник: pixelsolutionz.com 

 

Според Йорданка Бонева (2020) актуалността на проблема за управление и 

оптимизиране на трафика в градска среда в глобален мащаб е свързан с развитието 



82 

 

на градовете – от централната част, която може да се обходи пеша, до 

разширяването на града и нуждата от конски впряг, до автомобилите и 

обществения транспорт. Актуалността на проблема по отношение на България е 

свързана с разрастването на столицата София, където се струпва все повече 

население, от там и автомобили и нужда от по-ефективно и ефикасно управление 

на трафика. Управлението на трафика в градска среда се осъществява основно 

посредством светофарните уредби, които разделят потока на автомобили, както и 

на пешеходците във времето. 

Неефективното функциониране на светлинно сигнално регулираните (ССР) 

кръстовища води до недоволство от страна на обществото. Функционирането на 

светофарите трябва да е и безопасно за хората и транспортните средства. 

Постигането на ефективност и безопасност на ССР кръстовища изисква и 

периодична актуализация и синхронизация на светлинната сигнализация.  

За съжаление, въпреки напредналите изследвания и приложения в областта 

на транспорта и управлението на светлинната сигнализация в световен мащаб гр. 

София все още разчита на твърдо управление на светофарните уредби т.е. 

продължителността на цикъла на светофара и продължителността на сигналите му 

се определят по исторически данни за интензитета на движение, а не по моментно 

събирани данни за интензитета, което се случва при гъвкавото управление на 

трафика. При гъвкаво управление светлинната сигнализация се определя от потока 

на автомобили, засичан от сензори. 

В началото на ХХI век ИИ започва да се използва все по-масирано във 

връзка с мониторинга на трафика и вземането на адекватни решения за управление 

и оптимизиране на трафика, което води до много по-безопасни градски проекти. 

Очевидно е, че една камера предлага само ограничен поглед върху трафика в 

града, така че тези решения обикновено са резултат от използването на хиляди 

камери. Това обстоятелство изисква по-всеобхватен технологичен инструмент, 

който да бъде в състояние да анализира всички данни, които се събират от 

камерите. Единственият възможен подход, за да се обработи това огромно 

количество информация, е да се използват системи с изкуствен интелект, които 

посредством дълбоко обучение могат да правят следното: оценка на 

изображенията от всяка една камера,  разпознаване (идентификация) на 

превозните средства, създаване на модели за автоматично или ръководено от хора 

управление и оптимизация на трафика.   

Едно от многото предимства на ИИ е способността му да открива и 

разпознава изображения много  по-точно и много по-всеобхватно от човешките 

същества. Решенията предложени от изкуствения интелект могат също така да 

отидат една стъпка по-дълбоко, като разпознаят, например, че регистрационният 
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номер на дадено превозно средство не съвпада с номера в официалната база данни 

при регистрацията на същото превозно средство. В настоящето някои компании 

започнаха да предлагат системи с изкуствен интелект за управление на трафика, 

които разполагат с много усъвършенствани функции. Тези системи, разработени 

за комерсиална продажба, са в състояние, например, да намерят и идентифицират 

конкретно превозно средство измежду стотици хиляди подобни в реално време, да 

установят кое превозно средство има/няма съответен стикер или да покажат дали 

даден шофьор си е сложил обезопасителния колан и дали същият говори по 

мобилния си телефон – т.е. нарушава правилата за безопасно шофиране. Вероятно 

това е само началото, като бъдещите системи с изкуствен интелект за управление 

и оптимизация на трафика ще притежават още повече функции, някои от които 

граничещи с днешната научна фантастика.            

 

3.3. Изкуствен интелект и информационна сигурност  

 

3.3.1. Същност на информационната сигурност  

 

За същността на информационната сигурност има множество дефиниции, 

възгледи, мнения, схващания, концепции, модели и теории. Както и може да се 

очаква те много рядко са хомогенни, като най-често са разнородни, хетерогенни и 

понякога взаимоизключващи се. В тази връзка, по обясними причини, нямаме 

възможност подробно да разгледаме текущото състояние на всички тези 

многобройни теоретични конструкции, като се съсредоточаваме, по наша 

преценка, само върху някои ключови въпроси за да изясним същността на 

информационната сигурност.  

Според Владислав Василев „информационната  сигурност е комплексен 

процес,  който съчетава в себе си управлението на риска, оценката и използването 

на управленски  механизми за осигуряване на информационната сигурност“ 

(Василев, 2021, стр. 10). Същият автор (Василев, 2021) стига до заключението, че 

внедряването на  информационна сигурност е комплексен, отнемащ време и 

скъпоструващ процес, което отдалечава възможността за прилагане на 

унифициран подход. В тази насока се добавя мнението, че в момента не 

съществува единна, цялостна концепция за изграждане архитектура на системата 

за информационна сигурност. Владислав Василев описва и анализира три модела 

за информационна сигурност: 1. Модел на Бьом (Boehm); 2. Модел на Вей-Минг 

(Wei-Ming); 3. Модел на Пулкинен, Науменко и Луостаринен (Pulkkinen, 

Naumenko and Luostarinen).  
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Моделът на Бьом се базира на управлението на риска. Той се разделя на 

контролиране на риска и оценяване на риска. Контролирането на риска включва: 

следене на риска, осъществяване на риска, планиране и управление на риска. 

Оценяването на риска включва: начини за приоритизиране и управление на риска, 

анализирането му и неговата идентификация. 

Моделът на Вей-Минг представлява архитектурно ориентиран модел за 

оценяване и контролиране на риска. Авторите подчертават ролята на 

редуцирането на риска, неговото избягване, прехвърлянето му, приемането на 

риска, както и на взаимодействието на различните отдели на дадената 

организация, външните експерти, правораздавателните и правоприлагащите 

органи в цялостния процес на информационната сигурност. 

При управлението на информационната сигурност моделът на Пулкинен, 

Науменко и Луостаринен изисква използването на широк спектър от политики и 

решения. В предложения от тези автори модел има обособени няколко основни 

нива в архитектурата за информационната сигурност, които са: стратегическо, 

концептуално, логическо и технологично. 

Иво Великов дефинира информационната сигурност по следния начин: 

„Информационна  сигурност (ИС) е политика за сигурност и защита на 

информацията,  основана на използването на информационни технологии, 

механизми и процедури за  защита на апаратурата и процесите, както и 

обезпечаване на подходящ квалифициран  персонал и ръководители за работа в 

информационната  среда“ (Великов, 2021).   

Христо Домозетов (Домозетов, 1996, стр. 25) дава следното определение на 

интересуващото ни понятие: Информационната сигурност представлява защитата 

на автоматизирано обработвана информация срещу:  

– Неправомерен достъп; 

– Случайни или нарочни видоизменения;  

– Случайно или нарочно унищожаване; 

– Случайно или нарочно разкриване на съдържанието й; 

– Излъчвания, издаващи нейното смислово съдържание.  

 Божидар Божинов (2016) отбелязва, че изградените системи за защита на 

информацията трябва да бъдат комплексни, като интегрират и съгласуват всички  

съставни модули и компоненти, така че да възпрепятстват максимално всеки  

неоторизиран опит за достъп до конфиденциална информация, като същевременно 

не създават излишни затруднения за оторизираните ползватели на 

информационната  система. Визираните системи трябва да са подчинени и 

изградени в съответствие на  единна концепция за защита на информацията 

(концептуално  единни), да са адекватни на  поставените пред тях изисквания, 
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достатъчно гъвкави и удобни за ползване, с оглед бързата им и лесна адаптация 

при промяна на заплахите или технологията на обработка на информацията, както 

и да са функционално  самостоятелни  (независещи  от  други системи  и  

ресурси), осъществяващи пълен контрол върху всички аспекти на обработката на 

информацията и с възможност за активно противодействие на всеки опит за 

нерегламентиран достъп.  

Според Георги Павлов „мрежовата и информационната сигурност 

представляват способността на мрежите и информационните системи да се 

противопоставят на определено ниво на въздействия, засягащи отрицателно 

наличието, истинността, целостта или поверителността на съхранявани, пренасяни 

или обработвани данни или на свързаните с тях услуги, предлагани от тези мрежи 

и информационни системи или достъпни с тях“ (Димитров и др., 2021, стр. 266).   

Макар и с известно забавяне, информационната сигурност започва да се 

превръща в един от приоритетите на българската държава, на публичните власти 

изобщо. Това е видно както от нормативната база и приетите стратегически 

документи, така и от различни практически действия.  

В „Национална програма цифрова България“ (2019, стр. 36-37), например, 

четем: Кибер сигурността е от критично значение както за нашето благополучие, 

така и за  сигурността ни. Нашето ежедневие и икономиките ни стават все по-

зависими от  цифровите  технологии, а с това ние ставаме все по-уязвими. 

Инцидентите, свързани с  киберсигурността, стават все по-разнообразни по 

отношение на това кой ги извършва и какво се стреми да постигне. Злонамерените 

дейности в киберпространството застрашават не само нашите икономики и 

усилията за цифров единен пазар, но и самото функциониране на нашите 

демокрации, свободи и ценности. Бъдещата ни сигурност зависи от  

реформирането на способността ни да се защитим от кибер заплахи като  

разчитаме на надеждни цифрови системи. Европейският съюз, в това число 

България, се  нуждае от мащабни инвестиции в технологии, продукти, процеси и 

експертен опит в областта на киберсигурността, за да постигне технологична 

самостоятелност по  отношение  на  киберсигурността и да защити своите цифрова 

икономика, общество и  демокрация. През септември 2017 г. Европейската 

комисия излезе с пакет от  предложения  в областта на киберсигурността, които 

допълват вече съществуващите правила и  попълват празнотите в областите, в 

които кибер заплахите са претърпели развитие след  приемането на стратегията на 

ЕС за киберсигурност от 2013  г.   

Цел  12: Осигуряване на висока степен на оперативна съвместимост, 

мрежова и информационна сигурност  

Основни мерки:  
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• Постигане на пълна оперативна съвместимост на информационните 

системи в  държавната администрация при спазване на европейските и 

националните нормативни актове;  

• Осигуряване на оперативна съвместимост с платформи на ЕС.  

Пълната  оперативна  съвместимост  и  високото  ниво  на  сигурност на 

мрежите и информационните системи на национално ниво гарантира високото 

доверие в широкото използване на разнообразни електронни услуги за 

гражданите, бизнеса и държавното управление. Трансграничната оперативна 

съвместимост е от основно значение за успешното функциониране на 

националните икономически субекти в рамките на цифровия единен пазар.  

Цел  13: Изграждане на устойчивост на кибер атаки и засилване на 

капацитета в областта на киберсигурността  

Основни мерки:  

• Ефективно приложение на Закона за киберсигурност, с който се 

транспонира Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на 

Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на 

сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза;  

• Повишаване нивото на осъзнатост и компетентност на потребителите и 

администраторите на информационните и комуникационните технологии 

(ИКТ)  относно значението на мрежовата и информационна сигурност и 

сигурното  поведение в Интернет;  

• Създаване на национален орган за издаване на доверени цифрови 

сертификати.  

Мерките в изпълнение на тази цел допринасят за повишаване на 

киберсигурността  на национално ниво в контекста на широко обхватният пакет за 

киберсигурност на ЕС.  Сертифицирането по отношение на сигурността в областта 

на ИКТ играе важна роля за  повишаване на сигурността и доверието в продукти и 

услуги, които са от решаващо  значение за безпроблемното функциониране на 

цифровия единен пазар. 

 Република България разполага и с разработена „Концепция за развитието на 

изкуствения интелект в България до 2030 г.“ (2020, стр. 2), като в нейното резюме 

е отбелязано: Настоящият проект за Концепция за развитието на изкуствения 

интелект (ИИ) в България до 2030 г. е съобразен с документите на Европейската 

комисия, които разглеждат изкуствения интелект като един от основните 

двигатели на цифровата трансформация в Европа и значим фактор за осигуряване 

на конкурентоспособността на европейската икономика и високо качество на 

живот. 

…Представени са предпоставки и предизвикателства за развитието на ИИ в 

България през следващото десетилетие. Разгледано е състоянието на българската 
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екосистема в областта на ИИ, последвано от SWOT анализ. Дефинирани са целта 

на Концепцията за развитие на ИИ в България (ИИ-БГ) и свързаните с нея 

подцели. Определени са основните области на въздействие и специфичните мерки: 

изграждане на надеждна инфраструктура за развитие на ИИ, включително 

инфраструктура от данни; развитие на изследователски капацитет за върхови 

научни постижения; създаване на знания и умения за развитие и използване на 

ИИ; подкрепа за иновации с цел внедряване на ИИ в практиката; повишаване на 

осведомеността и изграждане на доверие в обществото; създаване на нормативна 

база за развитие и използване на надежден ИИ в съответствие с международните 

регулаторни и етични стандарти.  

Изброени са възможни приоритетни сектори с аргументи относно важността 

им. Очертани са основни постановки, свързани с изпълнение, мониторинг и 

финансиране на дейностите. Предлага се съставянето на Междуведомствена 

работна група, която да включва представители на ключовите държавни 

институции, областните администрации, академичната общност, бизнеса и 

професионалните сдружения, както и свързани неправителствени организации. 

Нейната задача ще бъде да анализира цялостното състояние на сектора и да 

изготви оперативен Национален план/пътна карта за изпълнение на Концепцията, 

където да бъдат определени конкретните мерки, срокове, отговорни институции и 

организации, очаквани резултати и индикатори, източници на необходимите 

финансови ресурси, както и организация за отчет на изпълнението и периодична 

актуализация. 

 Става ясно, че България разполага с основополагащи стратегически 

документи („Национална програма цифрова България“ и „Концепция за 

развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.“) относно изкуствения 

интелект и в частност – информационната сигурност, което само по себе си е 

добър атестат (предпоставка) за развитието на тези две сфери. Остава да се 

надяваме, че тези документи, като наистина добра теоретична и документална 

основа ще намерят своята адекватна практическа реализация в близкото бъдеще и 

ще тласнат напред развитието на страната.     
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3.3.2. Приложения на изкуствения интелект в сферата на информационната 

сигурност  

 

Модели на представяне на данните в системите за информационна сигурност 

 

Както отбелязват Алексей Петров и Иван Цанов (2014) внедряването на 

новите информационни технологии, което има пряка и косвена връзка с 

изкуствения интелект и информационната сигурност, не минава без трудности. 

Нарастващите потребности от обработка на информационните масиви стават 

мощен стимул за развитието на теоретичните основи на информационните 

технологии и тяхната практическа реализация. В наши дни съществуват четири 

модела за представяне на данните: йерархичен, мрежов, релационен (обектно 

релационен) и обектно ориентиран. Те се различават помежду си главно по начина 

на представяне на взаимовръзката между обектите. 

Йерархичният модел на данни започва да се прилага в системите за управление 

на базата данни в началото на 60-те години на ХХ век. Той представлява съвкупност 

от елементи, разположени в порядък на тяхното подчинение от общото към частното 

и образуващи обърнато дърво (граф). Йерархичният модел на данните се изгражда на 

принципа на йерархията на типовете обекти, т.е. един тип обект е главен, а 

останалите, намиращи се на по-ниските нива на йерархията, са подчинени. Между 

главния и подчинените обекти се установява взаимовръзка „един към многото“. 

Йерархичните бази данни са по същество навигационни, т.е. достъпът е възможен 

само с помощта на предварително определени връзки. Достойнството на 

йерархическата база данни е в това, че нейната навигационна природа осигурява 

много бърз достъп при изследването на предварително определените връзки.  

За да се отстранят ограниченията, свойствени за йерархичния модел на данни, 

в началото на 60-те години на миналия век, много преди появата на компютърните 

мрежи, проектантите на базата данни създават мрежов модел от данни, описващ 

мрежите от връзки между данните. Мрежовият модел на данни прилича на 

йерархическия, обаче характерът на отношенията между неговите основни 

съставляващи е принципно друг. В мрежовия модел е приета свободната връзка 

между елементите на различните нива, т.е. той допуска връзката на „много с 

много“. 

Релационен модел. Тук данните за обектите и взаимовръзките между тях се 

представя с помощта на таблици. Взаимовръзката също се разглежда като обект. 

Всяка таблица представлява един обект и се състои от редове и стълбове. В 

релационната база данни всяка таблица трябва да има първичен ключ (ключов 

елемент, поле или комбинация от полета, които по единствен начин 
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идентифицират всеки ред в таблицата). Благодарение на своята простота и 

естественост на представяне релационният модел получава най-голямо 

разпространение в системата за управление на база данни (СУБД) за персоналните 

компютри. Като пример могат да се дадат СУБД Microsoft Access и Borland 

Paradox. Названието „релационен“ е свързано с това, че всеки запис в такава база 

данни съдържа информация, отнасяща се само към конкретния обект. Предимство 

на релационния модел пред другите модели е простата и удобна за ползване схема 

от данни, представена във вид на таблици. Недостатъкът му е излишествата по 

полетата (поради създаването на връзки). 

Обектно ориентираният модел на данни за разлика от другите три модели, в 

които информацията и процедурите се съхраняват отделно (данните и връзките 

между тях – в базата данни, а процедурите – в приложната програма), позволява да 

се съхраняват процедурите на обработката за същностите заедно с данните. Такова 

съвместно съхраняване се смята за крачка напред в методите на управление на 

данните. Но обектно ориентираните бази данни са навигационни, което от друга 

страна, е крачка назад. Обектно ориентираният модел непосредствено поддържа 

връзките от типа „много към много“. 

 

Нови мениджърски длъжности свързани с ИИ и информационната сигурност  

  

Не подлежи на съмнение, че развитието на изкуствения интелект и 

информационната сигурност ще доведе до нови мениджърски длъжности в 

разглежданата бурно разрастваща се сфера. В тази връзка Франческо Кореа (Corea, 

2019), например, смята, че новата вълна от експоненциални технологии (ИИ) ще 

застраши много работни места, свързани както със сините, а така също и с белите 

якички9. От една страна, много роли ще изчезнат, но от друга страна, в много 

краткосрочен план ще се наблюдава как на преден план излизат нови хора, за да 

ръководят тази революция на ИИ, както и да задават темпото. Това са служители, 

които наистина разбират техническите характеристики на изкуствения интелект и 

информационната сигурност, а така също те имат ясна представа за бизнес 

последиците от новите технологии и могат лесно да планират как да вградят тези 

нови възможности, които се откриват в корпоративен контекст. 

 Франческо Кореа (Corea, 2019, pp. 28-31) е на мнение, че поради 

навлизането на изкуствения интелект в контекста и на информационната 

сигурност ще се появят следните три нови мениджърски длъжности: 

 
9 Сини якички – работници, които полагат физически труд, бели якички – служители, които 

работят в офис (канцелария). 
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Директор по данните (Chief Data Officer – CDO). Крайната цел на този вид 

директор е да гарантира, че всеки служител в организацията може (е в състояние) 

да получи бърз достъп до данните, които са му необходими за да си върши 

работата. В този смисъл директорът по данните е човекът, който отговаря за 

„демократизирането на данните“ в рамките на компанията. Това не е статична 

роля и тя еволюира. Директорът по данните не е фасилитатор (човек, който 

подсигурява успешна групова/екипна комуникация), нито някакъв вид управител 

на данни, като той има по-сложни задачи за изпълнение – да дефинира политики 

за управление на данните и бизнес приоритетите, оформящи не само стратегията 

за данни, но и съответните рамки, процедури и инструменти. Директорът по 

данните ще изпълни крайното си предназначение, когато компанията вече няма да 

има нужда от неговите услуги, защото всеки отдел и всеки отделен бизнес ще 

носят конкретна отговорност и ще отговарят за собствените си данни. 

 

 
Производство с използване на ИИ. Източник: analyticsinsight.net 

 

Директор по изкуствения интелект (Chief Artificial Intelligence Officer – 

CAIO). Това е важна професионална позиция, която може да позволи плавен 

преход за компании, които се стремят да станат фирми, управлявани от системи с 

ИИ. Задачите, които трябва да изпълнява директора по изкуствения интелект в 

крайна сметка ще се определят от това как точно ще бъде използван ИИ в 

организацията – изкуственият интелект като инструмент, или изкуственият 

интелект като функция.   

Директор по роботика (Chief Robotics Officer – CRO). Тази професионална 

позиция предполага и изисква управлението на автоматизираната работна сила на 

компанията. Директорът по роботика ще наблюдава (трябва да наблюдава) 

смесването и взаимодействието на хора и роботизирани работници. Той ще 

отговаря за цялостното автоматизиране на работните процеси и плавното им 

интегриране в нормалния работен (производствен) процес и ежедневните 
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дейности на организацията. В едно по-отдалечено бъдеще ще се появят две 

разновидности на директора по роботика: 1. Директор по физическа роботика 

(Chief of Physical Robotics Officer) – за управление на работния процес на веригата 

за доставки); 2. Директор по дигитална роботика (Chief of Digital Robotics Officer) 

– отговаря за управлението на автоматизацията на процесите и дейностите и 

дигиталните роботи.   

 

Мерки за киберсигурност 

 

 Съгласни сме с виждането на Георги Павлов (Димитров и др., 2021), който 

пише, че защитата на информацията и мрежите е екипно усилие и неделима част 

от всеки бизнес. Тя изисква участието и поддръжката на всички служители на 

дадена организация, както и одобрението и подкрепата на мениджърския екип. В 

тази връзка трябва да бъдат въведени и наложени съответните организационни 

мерки, като е необходимо всички служители съвестно да се запознаят с тях и да ги 

изпълняват, а мениджърският екип на всички нива трябва да следи за това 

изпълнение. Всички трябва да разберат изискванията и да се придържат към тях.  

Георги Павлов (2010) разделя мерките за защита на киберсигурността в три 

големи групи: административни, логически (технически) и физически.     

 Административни (организационни, процедурни) мерки. Включват одобрени 

политики, процедури, стандарти и указания. Пример за такива мерки са 

политиките за сигурност. Тези мерки формират базата за техническите и 

физическите мерки.  

 Логически (технически) мерки. Включват използването на софтуер, 

мониторинг и контрол на достъп до информацията и компютърните системи. 

Примери – пароли, антивирусен софтуер, защитни стени, контроли за достъп, 

криптиране и др.  

 Физически мерки. Включват мониторинга и контрола над работната среда. 

Примери – контрол на достъп, видео наблюдение, алармена инсталация, системи 

за противопожарна охрана, заграждения и жива охрана.    
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. 

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В БЪЛГАРИЯ 
 

Въведение 

 

 През последните години феноменът на изкуствения интелект в България 

започна да предизвиква умерен теоретичен и практически интерес, като се 

наблюдават индикации, че визираният интерес започва да са усилва. Последна, 

четвърта глава на монографията е посветена на измеренията на изкуствения 

интелект в България. В тази връзка се спираме върху следните три основни 

въпроса: 4.1. Български изследователи работещи в сферата на изкуствения 

интелект; 4.2. Развитие на изкуствения интелект в България; 4.3. Изкуственият 

интелект в България във фокуса на управлението и сигурността   

       

4.1. Български изследователи работещи в сферата на изкуствения интелект   

 

 Най-общо може да се каже, че българските изследователи проявяват 

скромен интерес към научната и практическа сфера на изкуствения интерес. Нека 

да разгледаме в по-едри щрихи историческата еволюция на изследванията в обсега 

на изкуствения интелект, правени от българи, като извършеният от нас 

ретроспективен анализ не претендира за изчерпателност и пълнота. В този ракурс 

трябва да отбележим, че вече е назряла необходимостта от обстойно, 

систематично и задълбочено историческо изследване на развитието на 

изследванията в България в обсега на изкуствения интелект.   

Нека първо да се спрем върху по-крупните произведения, като монографии, 

учебници, учебни помагала и дисертации.               

Вероятно първият задълбочен труд по изкуствен интелект в България е 

докторската дисертация на Радослав Кочев (Кочев, 1978) от 1978 г. със заглавие 

„Някои логико-методологически аспекти на теорията на „изкуствения интелект“. 

През 1986 г. Лилия Гурова (Гурова, 1986) защитава дисертация с 

наименование „Философско-методологически анализ на програмирането. Фрейм-

проблемът в изкуствения интелект“. 

През 1989 г. Любомир Стойчев, Анатолий Антонов и Иван Филипов 

(Стойчев, Антонов и Филипов, 1989) издават Ръководство с наименование 

„Програмни езици за изкуствен интелект: ЛИСП, ПРОЛОГ, ОПС5“.   

 През 1990 г. излизат от печат две произведения. Първото е „Изкуствен 

интелект: Проблеми и приложения“ със съставител Румяна Коларова (Коларова, 

1990). Второто е дисертацията на Благой Станчев (Станчев, 1990) под надслов 
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„Картина на света и изкуствен интелект: философски-методични аспекти на 

теория на интелекта“.    

 Хараламби Василев (Василев, 1994) през 1994 г. защитава дисертационен 

труд на тема „Рефлективни логически езици и архитектури в системите с 

изкуствен интелект“. 

 През 1995 г. Виолета Костова (Костова, 1995) публикува книга под заглавие 

„Изкуствен интелект и право – методология и гносеология на познанието“. 

Същата година Румена Полянова (Полянова, 1995) успешно защитава дисертация 

с име „Модели на експертните знания в системи с изкуствен интелект“. Отново 

през тази година на бял свят се появява учебното пособие за студенти „Изкуствен 

интелект“ с автори Мария Нишева и Димитър Шишков (Нишева и Шишков, 1995).    

 През 1996 г. се отпечатва учебника на Георги Тодоров (Тодоров, 1996) 

„Въведение в системите с изкуствен интелект“. 

 Учебникът „Изкуствен интелект“ с автори Димитър П. Димитров и Даниел 

Никовски (Димитров и Никовски, 1997) излиза през 1997 г.  

 Две авторки – Тодорка Атанасова и Пенка Бочева (Атанасова и Бочева, 

2000) през 2000 г. написват учебника „Изкуствен интелект: Теоретични модели“.   

 През 2003 г. се защитават две дисертации. Първата е на Йоаннис 

Малагардис (Малагардис, 2003) с наименование „Съгласуваност на времеви 

проблеми при неопределеност в системите с изкуствен интелект“. Втората е с 

автор Румен Трифонов (Трифонов, 2003) и носи заглавието „Изследване 

приложимостта на невронни мрежи в системи с изкуствен интелект“.     

През 2005 г. се появяват две книги. Първата е с автор Димитър П. Димитров 

(Димитров, 2005) и заглавие „Изкуствен интелект“. Втората се казва също така –   

„Изкуствен интелект“ и неин автор е Георги Тодоров (Тодоров, 2005).  

През 2006 г. излизат от печат две съчинения. Първото (ръководство за 

практически упражнение) е написано от Емилия Големанова и Елена Якимова 

(Големанова и Якимова, 2006) и носи заглавието „Изкуствен интелект“. Второто е 

на Георги Тодоров и Маргарита Тодорова (Тодоров и Тодорова, 2006) и се казва 

„Системи с изкуствен интелект“.   

Чавдар Дамянов (Дамянов, 2007) публикува през 2007 г. Свитък с име 

„Елементи на изкуствен интелект: разпознаване на образи и невронни мрежи“.  

Иван Иванов, Йорданка Захариева и Петър Стойков (Иванов, Захариева и 

Стойков, 2008) написват през 2008 г. книгата „Компютърната лингвистика като 

съставен елемент на изкуствения интелект“.    

 През 2009 г. Станимир Кабаиванов (Кабаиванов, 2009) защитава дисертация 

на тема „Оценка на инвестиционни портфейли с помощта на системи с изкуствен 

интелект“.  
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 Милена Костова (Костова, 2010) защитава дисертационен труд с име 

„Приложение на форми на изкуствен интелект при разпознаване на 

радиохолографско изображение на динамичен обект в условие на стохастична 

шумова среда“.  

 Светлана Стефанова и Елена Якимова (Стефанова и Якимова, 2011) през 

2011 г. публикуват учебник със заглавие „Изкуствен интелект“. 

 Златко Захариев (Захариев, 2013) през 2013 г. защитава дисертация с 

наименование „Методи и алгоритми в размитото релационно смятане и 

приложенията им в области на изкуствения интелект“.  

През 2014 г. на бял свят се появяват три произведения посветени на 

изкуствения интелект. Първото е на Владимир Йоцов (Йоцов, 2014), който пише 

учебника „Изкуствен интелект и експертни системи“. Второто е с автор Милко 

Крачунов (Крачунов, 2014), който защитава дисертация на тема „Изкуствен 

интелект в биоинформатиката: автоматизиран анализ и класификация на данни от 

паралелно секвениране“. Третото е на Наталия Маринова (Маринова, 2014), която 

публикува учебник със заглавие „Системи с изкуствен интелект“.      

През 2017 г. Стойко Минчев (Минчев, 2017) публикува труда „Възход към 

изкуствен интелект: философски анализ на изкуствен интелект“.     

Иван Попчев и Даниела Орозова (Попчев и Орозова, 2018) през 2018 г. 

представят съчинението „Представяне на знания в системи с изкуствен интелект“. 

През същата година Георги Цочев (Цочев, 2018) защитава дисертация на тема 

„Изследване на методи от изкуствения интелект за приложение в компютърна 

мрежова сигурност“.     

През 2019 г. се отпечатват три произведения. Първото е на Боряна Вачова 

(Вачова, 2019) и е с име „Извличане на знания с методите на изкуствен интелект и 

многозначна логика“. Второто е с автор Невяна Кръстева (Кръстева, 2019), която 

написва книгата „Изкуствен интелект и потребителско поведение“. Третото се 

казва „Изкуственият интелект: кратка история на развитие и етични аспекти на 

темата“ и негов автор е Мариана Тодорова (Тодорова, 2019).   

През 2021 г. отново се появяват три труда посветени на изкуственият 

интелект. Първият е с автор Петя Биолчева (Биолчева, 2021) и носи заглавието 

„Проектен риск мениджмънт: възможности за навлизане на изкуствен интелект“. 

Вторият е с име „Изкуствен интелект – теория и приложение при разпознаване на 

радиолокационни изображения“ и е написан от Чавдар Минчев (Минчев, 2021). 

Третият е на Красимир Славянов (Славянов, 2021) и носи наименованието 

„Приложение на изкуствен интелект за обработка на информацията в системи за 

управление на човешки ресурси“.        
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В изследователското поле на изкуствения интелект в България, също така, 

могат да бъдат открити и по-малки академични произведения като студии, статии, 

доклади и научни съобщения. Нека да изброим някои от тях.   

Спартак Керемидчиев може да бъде отбелязан с три публикации 

(Керемидчиев, 2017; Керемидчиев, 2016; Keremidtchiev, 2017). В неговите 

разработки изкуственият интелект се описва и интерпретира най-вече през 

призмата на предприятието на бъдещето.   

  Юлиана Хаджичонева също има публикации по тематиката на изкуствения 

интелект (Hadjitchoneva, 2019; Hadjitchoneva, 2017). Тя разглежда изкуствения 

интелект като механизъм, който може значително да подобри процеса на вземане 

на решение и същевременно да допринесе за повишаването ефективността на 

икономиката като цяло.       

 Христо Проданов от години се занимава с влиянието на дигиталните 

технологии (включително с елементи на ИИ) и Четвъртата индустриална 

революция върху икономиката, политиката и обществото (Проданов, 2018; 

Проданов, 2016; Prodanov, 2018).  

 Въз основа на публикационната активност на българските автори в обсега на 

изкуствения интелект за периода 1978 – 2021 г. могат да бъдат направени следните 

изводи: 

 Първо, обемът на публикациите в сферата на изкуствения интелект не е 

голям. Тази изследователска материя не привлича голям брой автори, като 

вероятно тя не е особено атрактивна за тях. Може би, също така, чрез публикации 

само по изкуствен интелект не може да се направи бърза и успешна академична 

кариера. Вероятно не са налични и значителен брой проекти с тематика ИИ в 

които българските изследователи могат да се включат.   

 Второ, защитените дисертационни трудове по изкуствен интелект са твърде 

малко. Това е обстоятелство, което буди тревога.  

 Трето, малко са произведенията, които имат колективно авторство. 

Преобладават трудове, които имат един или двама автори.   

 Четвърто, българските изследователи не покриват целия тезаурус 

(тематично поле) на изкуствения интелект. Някои технологии изобщо не са 

представени (няма ги) в българското публикационно пространство. Както е добре 

известно обаче изкуственият интелект е разнообразен спектър от различни 

технологии.  

Пето, като тематика, пределно общо, съчиненията на българските 

изследователи могат да бъдат разделени в две големи групи. Първата група 

обхваща общи въпроси на изкуствения интелект – философски, етични, 
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икономически, социологически и социално-психологични. Втората група включва 

технологични, информационни, компютърни и инженерни аспекти.       

Шесто, в съдържателно отношение произведенията на българските автори се 

отличават с професионално научно ниво, като демонстрират задълбоченост и 

добро познаване на сложната материя.  

 Седмо, вероятно още в близкото бъдеще броят на публикациите по 

изкуствен интелект рязко ще нарасне, като не е изключено в един момент това да 

стане дори експоненциално. Вероятното щедро финансиране на сектора свързан с 

ИИ ще доведе и до повече публикации въз основа на принципа „след парите идва 

и интереса“.          

Осмо, наложително е да се предприемат мерки с най-разнообразен характер 

(организационни, институционални, финансови, кариерни), които до допринесат 

за повишаване публикационната активност на българските изследователи в 

сферата на изкуствения интелект и тяхното по-добро стимулиране и мотивиране.   
 

4.2. Развитие на изкуствения интелект в България  

 

В Концепцията за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. 

(2020) по отношение на създаването и използването на изкуствения интелект в 

различни отрасли, се отбелязва, че основно се открояват три групи сектори (Виж 

Фигура 4):  

• Развиващи ИИ;  

• Консуматори на ИИ;  

• Създаващи условия за развитието и внедряването на ИИ.   

 

Сектори, развиващи ИИ – научни изследвания 

 

Върховите постижения във фундаменталните и приложни научни 

изследвания в областта на ИИ, ИКТ, роботиката, автономните системи и други 

свързани области, които създават и тестват технологиите на надеждния ИИ, са 

един от основните фактори за интелектуално и търговско лидерство на Европа. 

 

Сектори – консуматори на ИИ 

 

 На практика всеки сектор, използващ цифровизация, е потенциален 

консуматор на някакъв вид ИИ, защото във внедряваните компютърни системи 

могат да се вграждат интелигентни услуги или устройства за автоматизация на 

рутинни повтарящи се дейности. Това се отнася и за големите и средни 
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индустриални организации, които обикновено генерират обемни масиви от данни. 

Малките и средни предприятия също са потенциални потребители на ИИ, който 

помага да се анализират данни за клиентите им и предлага начини за 

персонализация на услугите и продуктите. 
 

 
   

Фигура 4. Сектори и връзката им със създаването и използването на ИИ 

Източник: Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. (2020)  

 

 Приложението на ИИ най-често е в следните области: 

Електронна търговия: Това е секторът с най-широко използване на ИИ в 

момента. Глобалните платформи за електронна търговия следят изборите на 

клиентите, натрупват данни за построяване на профил на всеки конкретен клиент 

и предлагат персонализиран избор на предпочитани продукти. 

 Съвременни платформи (в Интернет): технологичните гиганти като Google, 

Microsoft и Lenovo използват ИИ за улесняване на комуникацията с 

многобройните си клиенти. Някои от техните продукти са трудни за разбиране от 

обикновения потребител-неспециалист и затова се създават специализирани 

виртуални асистенти, използващи разпознаване на реч и разбиране на естествен 

език в определени по-тесни области. 

Финанси и банкиране: Кредитирането и управлението на инвестициите също 

използват системи с ИИ за оценка на платежоспособността на клиентите. 

Виртуални асистенти, специализирани в областта на банковите и финансови 

услуги, могат с използване на ИИ да имитират човешки умения за логични 

разсъждения и да предоставят персонализирани съвети.  
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Енергетика: ИИ ще предостави нови решения за подобряване на 

енергийната ефективност чрез събиране и обработка на големи обеми от данни и 

машинно самообучение, а също и чрез роботизирани системи за инспектиране на 

енергийната мрежа. 

Производство: ИИ помага на производителите да намаляват разходите, 

запазвайки високото качество на продуктите и услугите. Това се постига чрез 

оптимизация на операциите: подобряване на ефективността чрез планиране на 

поддръжката, намаляване на времето за престой или оптимизация по верига на 

доставки. 

Логистика: Обменът на стоки и товари е глобална дейност, която може да 

бъде оптимизирана чрез ИИ и машинно самообучение. Координирането на обмена 

на милиарди отделни продукти и стоки в световната транспортна мрежа е задача, 

която вече надхвърля възможностите за управление на човека. 

Здравеопазване: ИИ може да осигури радикално подобрение при 

анализирането на сложни медицински изображения като рентгенови снимки, 

компютърни томографски прегледи и различни скрининги и тестове. 

Селско стопанство: В тази област ИИ предоставя подходи за управление на 

експертна информация и знание за природата, природните процеси и 

съвременните аграрни технологии с цел намирането на интелигентни решения за 

ефективно използване на земята като източник на здраве, храна и доходи.  

Публична администрация: Повечето национални стратегии за ИИ в ЕС 

включват модернизиране на публичната администрация като приоритетна цел.  

Транспорт: ИИ променя силно и транспортния сектор във всички негови 

измерения.  

Интелигентни градове: ИИ е основата на технологиите за вземане на 

решения в интелигентния град. Обектите в града са свързани със сензори, които 

комуникират помежду си в Интернет на нещата, това генерира огромно 

количество данни и чрез тях ИИ разбира и оптимизира физическия свят, за да 

превърне града в по-добро място за живеене. 

Екология и околна среда: Значителният напредък в разпознаване на 

изображения ще подпомогне за автоматичното събиране и анализиране на данни, 

свързани с наблюдения на биологичното разнообразие, изчерпването на 

природните ресурси, замърсяването и промените в околната среда. 

Сигурност и реакции при кризи: Системи с ИИ намират все по-широки 

приложение в сферата на национална сигурност и отбрана, реакция при природни 

и причинени от човека бедствия, издирвателни и спасителни действия и др. 
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Сектори, създаващи условия за развитието и внедряването на ИИ 

 

Открояват се два основни сектора, създаващи условия за развитието на ИИ – 

образование и обучение на всички нива на образователната система, включително 

професионална преквалификация чрез учене през целия живот, и наличие на 

адекватна законодателна рамка. Висшето образование създава профилираните 

специалисти в областта, докато в средното образование се изграждат предимно 

базова компютърна грамотност и основни познания по ИКТ, в частност и 

използване на системи с ИИ. Ролята на науката и образованието, както и 

обучението през целия живот, е основополагаща за развитието на ИИ и неговото 

прилагане на практика във всички останали сектори. Законодателната дейност е 

задължителна стъпка в процеса по изграждането на надежден и фокусиран върху 

човека ИИ и приемането му от обществото. 

 

Български нестопански сектор 

 

Българският нестопански сектор също така обединява сили за развитието на 

изкуствения интелект.   

 

 
Създаване на БЕИИ. Източник: kaldata.com 

 

На 8 юни 2021 г. в София пет организации се договарят за изграждане на 

Българска екосистема за изкуствен интелект (БЕИИ). Това са Сдружение „Клъстер 

Изкуствен Интелект България“, Фондация „ЛИБРе“, Сдружение „Обединено Дрон 

Общество“, Сдружение „Биотехнологичен и здравен клъстер“ и Сдружение 

„Клъстер за интеграция на нововъзникващи технологии“. Една от прокламираните 

цели на новосъздадената екосистема е да се изгради широко разбиране сред 

българското общество как системите с ИИ и свързаните с тях „умни“ устройства 

тепърва ще променят нашето ежедневие. 
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Според Антон Пулийски, председател на управителния съвет на Сдружение 

„Обединено дрон общество“ нуждата от активен диалог между държавните 

институции, академичните среди, бизнеса и широката общественост провокира 

създаването на инициативата Българска екосистема за изкуствен интелект. По 

думите му те разполагат с различен ресурс, но виждат как развитието на 

изкуствения интелект се съчетава добре с всички други технологии, а колкото 

повече те се автоматизират и се налагат в нашата реалност това ще се отрази 

благоприятно на страната. 
 

SWOT анализ на българската екосистема в областта на ИИ 

 

 В Концепцията за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. 

(2020, стр. 30-31) е направен SWOT анализ на българската екосистема в областта 

на изкуствения интелект. 

  

Силни страни 

 

 Наличие на Центрове за върхови постижения по ИКТ и Центрове за 

компетентност по ИКТ и мехатроника с международен авторитет и дългогодишни 

традиции за научни изследвания по ИИ и роботика.  

Наличие на международно разпознаваема научна продукция по ИИ и 

роботика.  

Добро ниво на международно сътрудничество по ИИ и поддържане на 

партньорства с водещи научни центрове в ЕС и света.  

Наличие на инициативни учени, готови за нови научни разработки.  

Ускорено подобряване на инфраструктурата за научни изследвания и 

иновации.  

Значителен ръст на високотехнологичния ИТ сектор благодарение на 

съществуващи традиции и конкурентни цени на труда.  

Наличие на инвестиции в областта на мехатрониката, роботиката и 

микроелектрониката от световни автомобилни корпорации и други водещи 

производители.  

Значителен напредък на стартъп екосистемата от фирми, разработващи или 

прилагащи ИИ в България.  

Подобряване на свързаността и подкрепа за цифровизацията в цялата страна.  

Засилване на обучението по информатика в средното образование и все по-

активно участие на ИТ бизнеса в образованието по информационни технологии в 

училище.  
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Добро ниво на готовност за внедряване на ИИ в предприятията. 

 

Слаби страни 

 

Критично намаляване на броя на учените, недостатъчно финансиране на 

академичните организации за съхранение на потенциала и провеждане на научни 

изследвания по ИИ на световно ниво.  

Запазване на постоянно количеството на международно разпознаваемата 

научна продукция и значително изоставане от останалите държави, където тя 

нараства устойчиво.  

Недостатъчно финансиране за използване на пълния капацитет на 

международното сътрудничество, слаба интернационализация на групите за 

научни изследвания.  

Ниска успеваемост на проектите по ИКТ на български колективи в научно-

иновационните програми на ЕС, ниска възвращаемост на средства от тези 

програми.  

Неравномерно разпределение на учените, научните организации и ИТ 

фирмите по региони.  

Слаби връзки на научните организации с бизнеса и недостатъчно ефективни 

механизми за трансфер на знания.  

Неефективна политика за координиране на дейностите, засягащи науката и 

иновациите.  

Нисък брой на световно значими иновации и оригинални продукти, 

произвеждани в България.  

Сравнително ниско ниво на компютърни умения на населението като цяло.  

Сравнително ниско ниво на цифровизация на малките и средни 

предприятия. 

 

Възможности 

 

Шанс за цялостна промяна при революционния преход към интелигентни 

цифрови решения, включително в публичната администрация, индустрията, 

здравеопазването, и др.  

Наличие на солидна европейска подкрепа за развитието на ИИ и роботиката 

чрез предоставяне на стратегически и програмни документи, целево финансиране, 

пан-европейски сътрудничества, базови законова рамка и етични норми, трансфер 

на добри практики.  

Наличие на последователна държавна политика ориентирана към 

превъзмогване на негативните явления чрез структурни промени в управлението, 

повишаване на националното финансиране за наука и иновации, въвеждане на 
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нови форми на проектно финансиране, атестации, заплащане според резултатите и 

др.  

Наличие на визия за концептуална промяна на образователната система, 

ученето през целия живот и преквалификацията през периода 2021-2027 г.  

Видима тенденция за връщане на млади специалисти с високотехнологични 

професии в България.  

 

Заплахи 

 

Липса на решителност или невъзможност за постигане на консенсус относно 

радикални промени с цел изграждане на високотехнологично общество.  

Планиране на реформи „на парче“ и влагане на наличните ресурси във 

фрагментирани и некохерентни цели с ограничена скалируемост на резултатите.  

Бавна и неефективна комерсиализация на научно-приложните резултати по 

ИИ, завземане на пазара от чужди продукти.  

Недостатъчен капацитет за създаване в периода 2021-2027 г. на критична 

маса от обучени кадри за научните организации, бизнеса и иновационните 

дейности в регионалните и местни екосистеми.  

Недостатъчно ефективни механизми за преквалификация, които да 

подпомогнат отпадащите от работа при въвеждане на ИИ.  

По-нататъшно изоставане на страната от надпреварата за привличане на 

квалифицирани кадри от трети страни.  

Забавяне на натрупването на достъпни големи данни, над които да се 

изградят продукти и услуги за публичния сектор.  

 

Предприятия в България използващи изкуствен интелект 

 

 Евростат (https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-

20210413-1) предоставя статистическа информация относно използването на 

изкуствения интелект в предприятията в държавите-членки на ЕС през 2020 г. 

(Виж Фигура 5).    

 Най-масирано изкуственият интелект се използва в Ирландия – 23 процента, 

а най-слабо в Латвия – 2 процента. Българските предприятия, които използват 

изкуствен интелект са 5 процента. Средното равнище за ЕС е 7 процента, което 

означава, че Република България не стои особено добре на фона на този показател.   
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Фигура 5. Предприятия в ЕС използващи ИИ  

Източник: Eurostat 

 

4.3. Изкуственият интелект в България във фокуса на управлението и 

сигурността   

 

4.3.1. Изкуственият интелект в България и управление   

 

Някои от най-важните тенденции в управлението и бизнес средата, които 

ще се появят и наложат след около 15-20 години в България, по наше мнение, са 

двадесет на брой. Всички те в една или в друга степен ще се повлияят и от 

развитието на изкуствения интелект. Всъщност това влияние е двустранно. От 

една страна, тенденциите в управлението и бизнес средата въздействат върху ИИ. 

От друга страна, ИИ въздейства върху тенденциите в управлението и бизнес 

средата. Нека да видим по какъв начин ще се прояви това взаимно влияние.  

1. Усилване диференциацията на мениджмънта. Мениджмънтът все повече 

ще се раздробява и дори в един момент в него вероятно няма да остане 

универсално ядро. Това, за релацията „мениджмънт – изкуствен интелект“, 

означава само едно – изкуственият интелект също ще се диференцира и 

различните негови технологии няма да могат да се използват като универсален 

инструмент. Възможно е да се появят многобройни инструменти и механизми в 

обсега  на ИИ, които обаче ще бъдат несъвместими една с други.          

2. Усложняване на мениджмънта. Дори в момента мениджмънтът е 

прекалено сложен, но след около 20 години ще се превърне в още по-

комплицирано явление, като хората, които го владеят в неговата пълнота все 
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повече ще намаляват, а може и изобщо да изчезнат. Всеки отделен човек ще 

владее само частица от мениджмънта, но никога пълното му цяло. Това ще отвори 

съвсем нови хоризонти пред навлизането на изкуствения интелект в сферата на 

управлението.      

3. Масовизация на мениджмънта. Всичко за напред ще бъде вече 

управление. Поради тази причина изкуствения интелект също така ще се 

масовизира, а няма да бъде по-скоро екзотика, както е в момента в България.      

4. Социализация на мениджмънта. Почти сигурно е, че при мениджмънта на 

бъдещето печалбата няма да бъде единствената цел на съществуването му. В тази 

връзка все повече ще се засилва социалната компонента. Филантропията 

(благотворителността), дарителството и меценатството (безвъзмездна 

благотворителност спрямо науката, културата и спорта и техните представители) 

имат много дълга история в Европа, като всички те се зараждат именно на стария 

континент (Цанов, 2016). Съвременното разбиране за корпоративна социална 

отговорност (КСО) в Европа се заражда около края на 60-те години на миналия 

век.   

Благотворителността, дарителството и меценатството имат дълга история по 

българските земи. Като правило негови субекти са богати и заможни българи, по 

днешна терминология бизнесмени. Най-известните и най-щедрите дарители са 

братя Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово. Те започват даренията си в средата 

на ХІХ век, когато България все още е в пределите на Османската империя. 

Основатели са на „Добродетелна дружина“ – организация на състоятелни българи, 

която си поставя за цел освобождението на България и укрепването й 

впоследствие като независима държава. Дарението на Евлоги Георгиев, свързано с 

първото българско висше училище (Софийският университет „Св. Кл. Охридски“), 

остава завинаги в историята и е най-яркият пример за безкористно дело „на ползу 

роду“. Големият българин дарява 6 000 000 златни лева (колосална сума за онова 

време) за построяване и поддържане на Висше училище в България, а също така 

земя на стойност 200 000 златни лева в центъра на София за изграждане на сграда 

на университета. 

Трябва да се отбележи, че концепцията за корпоративна социална 

отговорност, т.е. отговорността на компаниите за социалните, икономическите, 

трудовите и екологични въздействия от тяхната дейност е нова за Република 

България. Нейната поява и развитие се свързва, от една страна, с процесите на 

интеграция и приемане на страната ни за пълноправен член на Европейския съюз, 

и, от друга страна, с навлизането на интернационални корпорации, с утвърдени 

традиции и опит в тази област, които прилагат собствения си знания и умения на 

българска територия. Напълно автентичен български опит по корпоративна 

социална отговорност на практика, поне към настоящето, липсва.   
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Към момента звучи твърде необичайно, но вероятно за в бъдеще, 

изкуственият интелект използван в управлението също така по някакъв начин ще 

се социализира.       

5. Компютъризация и автоматизация на мениджмънта. На практика няма 

да остане нито една сфера в управлението, която да не бъде компютризирана и 

автоматизирана. В случая именно изкуственият интелект ще се превърне в силен 

ускорител на този процес.          

6. Масирано навлизане на изкуствения интелект в мениджмънта. 

Понастоящем изкуственият интелект е много слабо представен в управлението в 

България. Това, обаче, със сигурност ще се промени и то в близкото бъдеще – т.е. 

ще има значително проникване на изкуствения интелект в управлението.     

7. Професионализация на мениджмънта. Управлението, по начало, не е 

област където могат да се подвизават аматьори и лаици, като то изисква висока 

степен на професионализация. Изкуственият интелект, несъмнено, ще подпомогне 

в значителна степен точно тази професионализация.          

8. Преобразуване на конкуренцията в мениджмънта в хиперконкуренция. 

Концепцията на Ричард Д’Авени (D'Aveni, 1994) за хиперконкуренцията твърди, 

че глобализацията, дерегулацията и приватизацията ще променят до 

неузнаваемост стопанския ландшафт на света. Конкурентните предимства, също 

така, се преодоляват от конкурентите все по-бързо и по-бързо, следователно – те 

не могат да бъдат устойчиви. В сферата на изкуствения интелект, също така, ще се 

прояви визираната хиперконкуренция.     

9. Повишаване равнището на глобализация на мениджмънта. 

Глобализацията в управлението все повече ще се усилва. Като катализатор на 

същата тази глобализация ще се прояви и изкуственият интелект.      

10. Превръщане на неопределеността и на хаотичността в тривиално 

ежедневие (норма) за мениджмънта. Вероятно управлението няма да може 

повече да се завърне към времената на сигурността и реда, като то необратимо 

навлезе в епохата на турбуленциите и хаоса. Изкуственият интелект донякъде 

може да смекчи визирания безпорядък, но неговите възможности в това 

отношение са твърде ограничени.         

11. Деформализация на мениджмънта. Управлението все по-отчетливо ще 

започне да се деформализира. Строгите йерархии и съподчинеността ще се 

заменят с мрежовите структури и самоуправляващите се екипи. Изкуственият 

интелект, несъмнено, ще усили чувствително деформализацията на управлението.    

12. Поголовно използване на екипната форма на управление в 

мениджмънта, особено при вземането на решения. Управлението вероятно 

никога повече няма да се върне към крайния индивидуализъм и индивидуалното 

вземане на решения. В тази връзка екипната форма на управление и вземане на 

решения ще стане напълно доминираща и на практика без алтернативна. Със 
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сигурност системите с изкуствен интелект ще допринесат за очертаващото се 

господство на екипната форма на работа.      

13. Маргинализиране на българския език и повсеместното му заместване с 

английския (най-вече в бизнес сектора и военната сфера като универсална лингва 

франка). Само след няколко десетилетия българският език вероятно ще изчезне 

като основен инструмент за комуникация в стопанската сфера, изтласкан от 

английския. Това ще повлече след себе си гигантски катаклизъм с най-различни 

последствия – лингвистични, културологични, политически, икономически и 

социални. Системите с изкуствен интелект на бъдещето ще бъдат в състояние да 

комуникират на огромен брой езици, но вероятно и те ще „предпочетат“ 

английския, за сметка на българския. ИИ допълнително и много силно ще 

„съдейства“ за унищожаването на българския език.             

14. Тотално концентриране на водещите технологии в управлението 

единствено в рамките на няколко свръх урбанизирани агломерации и клъстери 

(София, Пловдив, Бургас, Варна и евентуално Русе, Стара Загора и Благоевград) и 

преобразяване на останалата част от българската територия в своеобразна 

пустиня от гледна точка на високите технологии в мениджмънта. Използването 

на системите с изкуствен интелект в България вероятно ще се реализира по 

подобна схема.     

15. Значително повишаване делът на мултикултурните и 

мултинационалните управленски екипи за сметка на монокултурните и 

мононационалните (предимно в бизнес-сектора и военния сектор). По презумпция 

изкуственият интелект не е национален феномен, а по-скоро типичен глобален.     

16. Чувствителен растеж на компаниите, които функционират в 

парадигмата на кръговата и зелената икономика. Изкуственият интелект може 

да послужи като катализатор на тези нововъведения в стопанството на България.      

17. Нарастване ролята на изпреварващите управленски решения. В 

началото на ХХI век организациите могат да се подразделят на два големи типа – 

пасивни и активни, такива, които изчакват нещата да се случат (пасивни) и такива, 

които действат активно върху средата с цел да я променят (активни). Бъдещето и 

просперитета принадлежат единствено на активните, като пасивните са напълно 

обречени защото ще бъдат погълнати от активните. Активността ще се изгражда 

въз основа на изпреварващите управленски решения – т.е. в случая не се чака 

нещо неблагоприятно да се случи и после да се действа, а се реализира коренно 

различен модел на поведение – предприема се изпреварващо действие, което да не 

позволи неблагоприятните фактори изобщо да се проявят. В случая ролята на 

изкуствения интелект е наистина незаменима.         

18. Уголемяване интензитета на конфликтуването и на конфликтите 

изобщо. Конфликтите, а не спокойствието бележат днес съдбините на 

човечеството. Тази конфликтна тенденция ще се засили за напред. Системите с 
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изкуствен интелект могат да допринесат за намаляване на конфликтуването, но 

могат и да го увеличат.     

19. Включване на максимално широк спектър от мениджърски услуги в най-

разнородна бизнес среда. Броят на мениджърските услуги, които ще предлага 

пазарът на бъдещето ще нарасне неимоверно. За някои от тях дори нямаме и най-

бегла представа в наши дни какво точно ще представляват. Пазарът на системите с 

изкуствен интелект, също така, ще се увеличи в гигантски размери.    

20. Все по-голям, систематичен и постоянен недостиг на квалифицирани 

кадри във всички браншове, във всички сектори и във всички региони, дори в най-

големите градове (София, Пловдив), както и хаотично текучество на работна 

сила. Тоталната липса на трудови кадри, а не на капитали (както е в момента – 

2022 г.) ще се очертае като проблем над проблемите за българското стопанство 

през следващите десетилетия за първи път след възникването на Третата 

българска държава (1878). Вероятно в един не много далечен времеви период 

работната сила в страната толкова ще намалее, че цели икономически сектори и 

браншове ще прекратят своето съществуване. Поради това обстоятелство 

навлизането на изкуствения интелект в България е на практика без алтернатива. 

България вероятно ще замени тотално недостигащата си работна сила със системи 

с изкуствен интелект, ако обаче, може да си го позволи, има воля и разполага с 

необходимите ресурси.     

 

4.3.2. Изкуственият интелект в България и сигурност  

 

 Според Венелин Георгиев (2015) един от възможните подходи за 

разработване на стратегия, в частност на българска стратегия за киберсигурност, е 

чрез използване на резултатите от предварително извършен анализ на силните и 

слабите страни, на възможностите и заплахите пред изследвания обект, т.е. с 

помощта на SWOT-анализ. Съчетаването на резултатите в тези четири области в 

съдържанието на разработваната стратегия дава възможност за създаване на 

четири типа стратегии: 

• Настъпателна стратегия (SO), съчетаваща в себе си предимствата на 

разкритите силни страни при реализиране на възможностите, разкриващи 

се пред изследвания обект;  

• Отбранителна стратегия (ST), в съдържанието на която разкритите силни 

страни се използват за справяне с идентифицираните заплахи;  

• Стратегия за развитие (WO), характеризираща се със съчетаване на 

възможностите и слабите страни с идея за тяхното преодоляване;  
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• Сдържаща стратегия (WT), при която усилията са насочени към 

отстраняване на идентифицираните слаби страни и снижаване на 

съществуващите заплахи.  

 Принципно сме съгласни с изложеното виждане на Венелин Георгиев, но в 

случая не можем да не отбележим, че SWOT-анализа е само един от възможните 

варианти за разработване на българска стратегия за киберсигурност, като в случая 

могат да бъдат използвани и други класически модели за стратегическо 

управление. Да изброим някои от тях.   

 Сценарно планиране. Този модел предполага разработването на 

алтернативни варианти за бъдещето развитие на външната среда за сигурност 

(Ringland, 1998). Важно е да се каже, че сценарното планиране не е еднократен 

акт, а то трябва да се разглежда като непрекъснато продължаващ (непрекъсваем) 

цикличен процес.  

 Стратегическо планиране на човешкия капитал. Човешкият капитал може 

да бъде дефиниран като съвкупност (сбор) от опита (житейски и професионален), 

уменията, навиците и знанията на хората, които работят в сферата на сигурността. 

Въз основа на този модел може да се създаде план за управление на човешкия 

капитал в обсега на сигурността, както в настоящето, но така също и в бъдещето.          

 Реинженеринг на процесите. Този модел е предназначен за използване 

преди всичко в обсега на бизнеса (Hammer and  Champy, 1993), но може да бъде 

използван и в рамките на сигурността. Моделът предполага, изисква и налага 

фундаментална (радикална) промяна на организационния процес с основна цел 

значително подобряване на показателите на дейността – по качество, ефективност 

и срокове.           

 Всички изброени дотук четири модели (SWOT-анализ, сценарно планиране, 

стратегическо планиране на човешкия капитал, реинженеринг на процесите) могат 

да бъдат осъществявани освен от хора, а така също и от системи с изкуствен 

интелект (софтуерни агенти). Нещо повече, не е много далеч времето, когато 

качеството на изкуствения интелект ще надмине способностите на хората, което 

има особено значение за българската система за сигурност.         

 

Концепция Активна корпоративна сигурност и изкуствен интелект   

 

Концепцията за Активна корпоративна сигурност (АКС) води началото си 

от научна дискусия, провела се през 2005 г. на световна конференция на ASIS в 

Сингапур (Петров, 2007). ASIS e водеща организация на професионалистите в 

сектора за сигурност, която обединява близо 60 000 членове от цял свят. Тогава 

представители на Австрия, България и Израел излизат със становище, че в сектора 
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за сигурност трябва да се върви към друго ниво на противодействие, тъй като 

рисковете, хората, бизнеса, обществата, регионите и света като цяло са се 

променили радикално и необратимо, и трябва да се действа изпреварващо. 

Защитава се възгледът, че трябва да се търсят, идентифицират и неутрализират 

предизвикателствата още в зародиш, които пораждат рискове и заплахи за 

сигурността. По свидетелства на участници след ожесточена научна дискусия се 

стига до извода, че проактивните действия вече не са достатъчно адекватни, а е 

необходимо да се действа възможно най-изпреварващо (Петров, 2008).  

При обсъждането се споделят и първи аргументи, които очертават контурите 

на т.нар. Модел 3Р (Модел три пи), който се изгражда въз основа на концепцията 

АКС.  

 

Действия спрямо  рисковете и АКС (Модел 3Р) 

 

Най-общо казано спрямо рисковете може да се действа по четири начини: 1. 

реактивно; 2. превантивно; 3. проактивно; 4. изпреварващо (Модел 3Р).   

Реактивни действия. Действа се, ако изобщо това е смислено, едва след 

като дадено събитие се е проявило, т.е. върви се след хода на събитията. Това е 

една от най-честите поведенски реакции – изчаква се нещо да стане и едва след 

това се предприемат някакви мерки, ако изобщо такива се предприемат. 

Реактивните действия са отколешна, масова и типична практика.  

Превантивни действия. Имаме предприемане на действия и вземане на 

управленски решения с цел предотвратяване настъпването на щети и загуби, но 

тези действия са пасивни (инертни). Превантивните действия и превантивните 

управленски решения също така са масово наблюдавани в действителността. 

Проактивни действия. Този вид действия са вече радикално различни. При 

ситуация се предприема акция (действие) и се предизвиква промяна, а не само се 

реагира и се пристъпва към отбрана, когато нещо се случва (реактивно действие) 

или нещо се очаква да се случи (превантивно действие). Проактивните действия са 

коренно различни от реактивните –  чрез тях се контролира ситуацията (доколкото 

е възможно) още преди да се е наложило да се реагира.  

Изпреварващи действия. Оказва се обаче, че реактивните, превантивните и 

проактивните действия не са достатъчни. Най-общо казано реалният живот в 

постмодерната епоха налага друг тип действия – изпреварващи. Изпреварващите 

действия (изпълняваните предварително действия) са извикани на живот от 

глобализацията, информатизираната среда, тоталната конкуренция и 

перманентната конфликтност. Тъй като светът, държавите, бизнесът и обществата 

са вече постоянно и като че ли необратимо несигурни именно изпреварващите 

действия са този надежден инструмент, който може в много голяма степен да 

елиминира рисковете и заплахите, или поне да ги идентифицира изпреварващо. 
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 Рискът е неразделно свързан със самото естество на дейността (особено на 

бизнес дейността) при която организациите напълно самостоятелно разработват и 

претворяват в средата стратегията и тактиката на собственото си развитие. В 

стопанската сфера неизбежно и постоянно възникват ситуации при които бизнес 

организациите са заплашени да понесат загуби, понякога толкова сериозни, че се 

поставя под заплаха самото им съществуване.          

Приложението на Модела 3Р в процеса на противодействие на рисковете се 

състои от три основни етапи:  

1. Улавяне и отчитане на латентните рискове. Накратко казано латентните 

рискове (непроявените рискове) представляват рискове, които още не се са 

проявили (не са се разгърнали), но все пак могат да бъдат уловени.  

2. Описание и анализ на рисковете. Описанието и анализа на рисковете не е 

лесна задача, но ако към нея се подходи адекватно и професионално е напълно 

изпълнима в контекста на активната корпоративна сигурност.   

3. Предприемане на изпреварващи действия за недопускане появата и 

развитието на рисковете с негативни последствия.    

Ако Моделът 3Р се приложи в дейността на организацията, респективно при 

вземането на управленски решения, рисковете се трансформират в шанс, а 

неблагоприятните събития трудно могат да настъпят (Петров и Цанов, 2015). 

Ситуацията е под достатъчен контрол. Моделът 3Р налага разбирането, че 

рисковете се управляват (могат да се управляват) ако с тях постоянно се „общува“ 

и се води своеобразен диалог. Важно е да се отбележи, че рисковете погрешно се 

възприемат само като нещо негативно, те са и шанс, като дават възможност да се 

реализират и положителни ефекти.  

 

Концепция активна корпоративна сигурност и изкуствен интелект 

 

Концепцията активна корпоративна сигурност е с универсална приложимост 

за сферата на сигурността и тя, също така, може да бъде използвана и от 

системите с изкуствен интелект след съответна модификация и приспособяване. В 

случая трябва да бъдат отчетени следните обстоятелства: 

Първо, необходмо е АКС да бъде адаптирана за сложното взаимодействие 

между човешки (биологичен) интелект и изкуствен интелект. Това няма да бъде 

лесна за изпълнение задача, но тя, все пак, е напълно осъществима.  

Второ, изкуственият интелект е в състояние значително да усили и 

усъвършенства изпреварващата активност, която е основополагащо начало 

(принцип) на концепцията АКС. Нещо повече, ИИ може да тласне изпреварващата 

активност до неподозирано качество, недостижимо, по начало, за биологичния 

човек.          
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Трето, посредством взаимодействието между човешки интелект и 

биологичен интелект  би могло да се стигне до чувствително избягване на щетите 

и неблагоприятните последствия за дейността на организацията (всякакъв тип 

организация).  

Четвърто, в концепцията АКС не самото вземане, а начинът на вземане, е 

един от решаващите фактори за успеха/неуспеха на управленското решение, като 

еманация на управлението изобщо. Съобразно критерия участие/неучастие на 

служителите управленските решения могат да се вземат по три начини: 1. 

индивидуално (авторитарно) – мениджърът индивидуално взема управленско 

решение; 2. консултативно (съвещателно) – мениджърът взема управленско 

решение отново индивидуално, като преди това се е консултирал със служителите; 

3. партисипативно – управленското решение се взема съвместно от всички 

(екипно).  

Партисипативното решение е условие и необходимост за успеха в контекста 

на АКС. Не виждаме нито една причина при взаимодействието между човешкия 

интелект и изкуствения интелект да бъде нарушен принципът на 

партисипативното (екипното) вземане на управленско решение. В случая, разбира 

се, ще възникнат голям брой проблеми от организационен, субординационен и 

морален характер. При всички случаи обаче изкуственият интелект трябва да бъде 

разглеждан и третиран като своеобразен член на екипа, естествено, с отчитане 

всички специфики и особености, които произтичат от всичко това.          
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящата монография направихме опит да опишем, анализираме и 

интерпретираме някои от актуалните проблеми пред които е изправен изкуствения 

интелект, най-вече в контекста на управлението и сигурността, както в теоретичен, 

а така също и в практически аспект. Надяваме се да сме успели да аргументираме 

и докажем нашите  възгледи и разбирания. Доколко сме успели в нашите 

начинания могат да кажат само читателите.        

 Първоначално анализирахме историческото развитие на изкуствения 

интелект, като не подминахме и важната проблематика за същността и основните 

характеристики на изкуствения интелект. Установихме, че този феномен се 

намира в етап на бурно развитие и притежава такива иновативни елементи, които 

ще променят до неузнаваемост човешките общества и тяхното развитие. Бъдещето 

на изкуствения интелект се очертава  да стои не много далеч от предвижданията 

на научната фантастика.  

 След това разгледахме изкуствения интелект в сферата на управлението. 

Проучихме промените в бизнес средата и бизнес управлението оказващи влияние 

върху проникването и развитието на изкуствения интелект, както и приложенията 

на изкуствения интелект в сферата на управлението. Анализирахме и изкуственият 

интелект в управленската практика на компаниите. В крайна сметка се натъкнахме 

на обстоятелството, че системите с изкуствен интелект ще изправят света на 

управлението пред нова ера.  

 Специално се занимахме с проблематиката касаеща изкуствения интелект и 

сигурността. В случая се насочихме към следните въпроси: изкуствен интелект и 

сигурност, изкуствен интелект и физическа сигурност и изкуствен интелект и 

информационна сигурност. След като изследвахме тези въпроси направихме 

извода, че изкуствения интелект ще въздейства изключително силно върху 

сферата на сигурността.  

 Накрая не подминахме въпроса за изкуствения интелект в България. 

Сторихме това, тъй като принадлежим към ядро от изследователи, които винаги 

разглеждат проявлението на даден феномен върху българската територия и 

българската популация, а не го разглеждат само глобалистки и извън 

националните рамки. Откроихме някои от най-важните характеристики на 

изкуствения интелект в България и очертахме основните тенденции, които се 

наблюдават. 

 Трябва да отбележим, че не успяхме да изпълним на сто процента всички 

свои предварителни замисли относно изследването на изкуствения интелект в 

контекста на управлението и сигурността. Основната причина бе, че изследваната 

материя се оказа с изключителна сложност. Сам човек не може да се справи.                   
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Авторът ще възприеме с респект и уважение всички добронамерени 

забележки и критики за последващо усъвършенстване на монографията при 

нейните бъдещи планирани издания.     
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