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I. Обща характеристика на дисертационния труд  

Актуалност и значимост 

Кардиналните обществено-икономически промени, създадени от 

новата технологична революция, водят със себе си социални и политически 

трансформации, които изискват нови модели на мислене, силна адаптивност 

и готовност за отговор на предстоящите предизвикателства пред 

сигурността. Последиците от развитието и прилагането на изкуствения 

интелект (ИИ), утвърждаването на Четвъртата промишлена революция, 

както и произтичащите от тях заплахи за сигурността и начините за тяхното 

управление, са на фокус в дисертационния труд. 

Актуалността на изследването се определя от настъпващата вече 

промяна в методите за противодействие на заплахите за сигурността в 

контекста на Четвъртата индустриална революция, все по-задълбоченото 

навлизане на ИИ, предизвикателствата при справянето с пандемията от 

Covid-19 и други глобални рискове.  Наред с положителните ефекти от 

повсеместното внедряване на дигитализацията, сериозното 

предизвикателство пред политическото управление е овладяването и 

контролирането на многоизмерните последици от тази повсеместна 

трансформация на функционирането на основни жизнени сфери на 

обществото. В хода на масовата дигитализация във високо развитите 

общества, неминуемо се зараждат и негативните ефекти, които се проявяват 

като потенциална възможност за безработица, увеличена уязвимост към 

кибератаки, опасения за поверителността - постоянно наблюдение, риск от 

колапс на системите - претоварване на енергийния сектор. Наред с това, 

държавите най-вече от Западна Европа са изправени пред периодични 

пикове от миграционни и бежански потоци, които добавят все повече хора 

за приобщаване, към динамичния им процес на технологично развитие и 

усъвършенстване. Така, те трябва да включат в производствения процес и 



тази работна сила, в противен случай социалната сигурност ще бъда 

застрашена. 

Смяната на парадигмата на сигурността, обусловена  от наличието на 

нова среда за сигурност, ще бъде най-сериозното предизвикателство за 

държавите в ерата на Четвъртата промишлена революция. Способността им 

да се адаптират, ще е ключова за бъдещето на институциите на 

политическата власт. В този смисъл, в изследването е направен 

съпоставителен анализ, между държавите лидери в разработката на ИИ, 

техните подходи, механизми и концепции за използване. Качествените 

икономически промени, създадени от новата пазарна реалност, пораждат 

социални и политически последици, които се очертават като предстоящи 

рискове пред широката сигурност. 

Значимостта на изследването по отношение на науката се изразява в 

идентифицирането на фундаменталните промени, които новите технологии 

и в частност ИИ, предизвикат. Новата парадигмата на сигурността изисква 

нови стратегии и политики за нейното адекватно и ефективно управление, 

които трябва да бъдат генерирани, а след това и успешно реализирани. 

Държавите, със стратегическа визия и лидерско политическо ръководство, 

прилагат свои инициативи, концепции и стратегии за разработване и 

внедряване на ИИ, за да развият своевременно ясна визия за справяне с 

бъдещите заплахи и предизвикателства пред сигурността. Важността на тази 

технология, се очертава като основен компонент и фактор за развитие във 

високо технологичните страни, за нови и по-значими позиции на 

международната сцена.  

До момента България има формулирани няколко политики и различни 

видове стратегии, свързани с навлизането на нови стандарти и технологии, 

отчитащи фундаментално новата действителност и нуждата на обществото 

от актуални планове за развитието им - Иновационна стратегия за 

интелигентна специализация на Република България 2014 - 2020 г.; 



„Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия 

(Индустрия 4.0)“; „Национална програма Цифрова България 2025 и Пътна 

карта, 05.12.2019“; „Национална стратегия за киберсигурност;, „Кибер 

устойчива България 2020“ и др. Отчитайки определящата роля, която 

високите технологии и ИИ имат за бъдещото развитие на държавите, от 

съществена необходимост за плавния преход в новата индустриална 

революция е изготвянето и приемането на Национална стратегия за развитие 

на ИИ. 

Подбудите и мотивите, за анализиране на въпроса и провеждане на 

изследването са в резултат на кардиналната промяна, която настъпва в 

средата за сигурност, провокирана от технологиите на Четвъртата 

индустриална революция, настъпването на Глобализация 4.0 и 

повсеместното внедряване на ИИ. Иновациите стават все стават все по-

бързи, по-ефикасни и достъпни, което ще доведе до внедряването им във 

всички сектори на съвременния живот. В съвременната дигитална епоха, 

характеризираща се с практически тотална цифровизация, 

киберустойчивостта на  критични инфраструктури се превръща в един от 

ключовите проблеми пред развитието на ефективни  стратегии за 

противодействието на заплахите. На фона на все по-мащабните и често 

извършвани хакерски атаки, за да се справят по ефективно, 

киберспециалистите използват самообучаващите се алгоритми на  ИИ. Тъй 

като уменията на хакерите са сериозно предизвикателство за способностите 

на специалистите в областта на киберсигурността, които трябва да се грижат 

за уязвимите места на технологиите, инвестициите в този сектор 

прогресивно се увеличават. В сферата на сигурността, внедряване на новите 

технологии и изграждането на противодействие на отрицателните им 

влияния, трябва да става с още по-висока скорост, релевантна на 

заобикалящата ги среда. Дефинирането на стратегии, чрез които да се 

трансформират и оптимизират управленските процеси, така че да се изгради 



възможно най-силна превенция срещу предизвикателствата за сигурността, 

породени от ЧПР, се превръща в императив и предпоставка за политическа 

стабилност. Процесите на трансформация на промишлените отрасли, трябва 

да бъдат внимателно наблюдавани, за да не се стига до нежелани 

икономически и социални последствия - масова безработица, растящо 

неравенство, социално изключване, липса на професионалисти, които да 

поддържат новите системи, както и липса на обучени специалисти, които да 

противостоят на новите заплахи.   

Обект на изследването са възможностите и предизвикателствата, 

генерирани от новата технологична революция и повсеместното 

приложение на изкуствения интелект. 

Предмет на изследването са многостранните последици от 

прилагането на технологиите на Четвъртата индустриална революция 

(ЧИР/ЧПР), анализирани и оценявани като ефекти върху сигурността, както 

и политиките за тяхното управление.  

Целта на изследването е да бъдат идентифицирани и анализирани 

резултатите от прилагането на ИИ и технологичните постижения на 

Четвъртата индустриална революция за сигурността и политическата 

стабилност, за да се дефинират параметрите на ефективното политическо 

управление.  

Приложната цел на изследването е да предложи концептуален 

модел на „Национална стратегия за развитие на ИИ“ в Република България, 

на базата на международни и национални стратегически документи и добри 

практики в сферата на ИИ.  

За постигането на така формулираната цел (и в двете й проекции – 

научно-теоретична и практико-приложна) се решават следните три, 

обобщено формулирани, основни задачи:  

1. Изследване на характеристиките и параметрите на приложение на 

базисните иновации на Четвъртата промишлена революция, таксономия на 



ефектите им върху държавната мощ и основни сфери на обществото в етапа 

на Глобализация 4.0, дефиниране на детерминираната от нея нова парадигма 

на сигурността.  

2.  Анализ и оценка на ефектите на новите технологии върху 

геополитиката и международните отношения и идентифициране на добрите 

практики на водещи геополитически актьори за политическа/икономическа 

стабилност в новата среда за сигурност. 

3. Разработване на адекватен за българската действителност 

концептуален модел на Национална стратегия за развитие на ИИ, като 

задължителна предпоставка за ефективно управление на прогнозираните 

предизвикателства, рискове и заплахи за широката сигурност в процеса на 

развитие на ЧПР у нас. 

Методология и инструментариум на изследването 

За целите на дисертационното изследване, изследователската 

методика е изцяло съобразена със специфика на изследваните проблеми и 

решаването на основните изследователски задачи. Използвани са: 

статистическа обработка - чрез систематизиране и анализ на данните се цели 

са идентифицирани обектът на изследване, определят се основните фактори 

или т. нар. променливи, които описват неговото поведение; анализ и синтез 

на информация; сравнителен анализ; сравнение на данни, анализ на научна 

литература - онлайн публикации и доклади, логически умозаключения, 

преглед на официални доклади на световни организации, статии. Изходен 

пункт на научното изследване е наблюдението на фактите и събирането на 

данни за конкретен проблем и извеждането на дадени конструктивни за 

изследването данни. Приложен е мултидисциплинарен подход в оценяване 

на вътрешната, регионалната и международна политика по отношение на 

разработката на ИИ на високотехнологичните държавите. 

Основният изследователски въпрос е необходимостта да се 

генерират политики по управлението на основните стратегически 



последици от Четвъртата индустриална революция и приложението на ИИ, 

които са предизвикателства пред сигурността – в основните сфери на 

функциониране на обществото. 

Работната хипотеза на дисертационното изследване е, че са налице  

качествено нови детерминанти в средата за сигурност, породени от ЧПР, 

което променя парадигмата на сигурността, приоритизира качествено нови 

рискове и заплахи за широката сигурност. Създаването на национални 

стратегически документи за политическо управление в епохата на ИИ е 

задължително условие за политическа стабилност и ефективно развитие на 

обществото.  

Изследването има следните ограничения: 

1. Изследвани и анализирани са само най-значимите, като ефекти 

върху политическата стабилност, приложения на изкуствения интелект. 

2. Оценени, през призмата на добри практики, са политиките по 

развитие на изкуствен интелект само на водещите геополитически актьори. 

Практико-приложна насоченост на научното изследване 

Основните тези и постигнатите резултати в изследването биха могли 

да бъдат използвани от правителствените експерти, специалните служби и 

изследователите в сферата на сигурността и отбраната, като част от 

дейността им по сценарийно планиране, стратегическо прогнозиране, ранно 

сигнализиране, системно проектиране и целево програмиране. 

Потребители на научния продукт могат да бъдат експерти по 

сигурността, отговорните държавни структури, държавни институции като 

МВР, МО, Министерски съвет, академични и бизнес асоциации, 

професионални организации и гражданското общество, специализирани 

служби и заинтересовани страни. Научния продукт, би могъл да се използва 

при създаването на национални политики (модели) за развитие и  

използване на ИИ, както и за  справяне с последствията от Четвъртата 

промишлена революция.  



 

II. Кратко съдържание на дисертационния труд  

Съдържанието на научното изследване е структурирано в увод, три 

глави, общи изводи, заключение, списъци на използваната литература и 

приложенията. Обемът на труда е 160 страници, от които 142 страници 

изложение на съдържанието и 13 страници библиография. Библиографският 

списък съдържа открити  информационни източници на български, руски, 

английски и китайски езици, които реално са използвани и цитирани в 

работата. Общо източниците са 165, от които: 32 български, 130 

чуждестранни заглавия; 5 първични източника; 28 академични изследвания 

и доклади, както и научна и експертна литература; 54 официални и 

стратегически документи. 

В увода е описана общата концепция на научното изследване. 

Обосновани са актуалността и значимостта на темата, формулирани са 

обекта, предмета, целта и задачите на изследване, изложени са основните 

подходи и методи на изследване и е посочена неговата практико-приложна 

насоченост. 

В първа глава – „Параметри на приложението на Изкуствения 

интелект в контекста на Четвъртата индустриална революция. Промяна 

на парадигмата на сигурността“, са изследвани предпоставките и новите 

политически, икономически, научнотехнически реалности, които създава 

Четвъртата индустриална революция и как те променят света около нас – 

средата за сигурност, политическите, икономически и социални отношения. 

Аргументирана е тезата, че новите технологични постижения 

разпространяват новата индустриална революция, от което произтичат и 

новите заплахи за сигурността. В хода на изследването е установена 

първичната (базисната) технологична иновация, която провокира 

последните промени в производствените, научните и социално-

икономическите и политически отношения  -  Изкуственият интелект (ИИ). 



Разгледани са начините за разработване, различните приложения и 

основните фокуси на подобренията върху него. Направен е извода, че на 

база на развитието и перспективите за внедряване на ИИ, във всички сфери 

на обществения живот се основава новото съревнование за геополитическо 

лидерство, в областта на технологиите. В контекста на новата индустриална 

революция се анализират и оценяват параметрите, развитието и 

характеристиките на ИИ в основните обществени сфери, ефектите от 

развитието му, както и нуждата от навременното управление на 

поражданите от него предизвикателства. Настоящата работа установява че, 

развитието и управлението на последиците от внедряването на ИИ, следва 

да бъдат наблюдавани и регулирани на държавно политическо ниво.  

Дефинирана е една от основните тези на изследването - развитието на 

дигиталния свят, поражда предизвикателства за сигурността, изразяващи се 

в защитата и управление на информацията, контрола над развитието на 

технологиите и произтичащите от тях последствия за обществено 

икономическия и политически живот. Четвъртата индустриална революция, 

предлага много технологични иновации, способни да променят човешкия 

живот и самото разбиране за „човешко“. Тези технологии, трябва да бъдат 

супервизирани внимателно, за да бъдат навременно засечени потенциалните 

рискове. Въпреки, че новите технологии и ИИ пораждат тези 

предизвикателства, в едновременно с това, те предлагат и множество 

начини за изграждане на превенция срещу рисковете, един от които са 

самообучаващите се алгоритми, които могат да бъдат широкоспектърно 

използвани напр., в системите за киберсигурност и киберзащита.  

Отчетена е значимостта за сигурността на новите явления и тенденции 

от глобален характер. Идентифицирани са ключовите характеристики и 

предизвикателства породени от феномена - Глобализация 4.0., чиито 

основни черти се изразяват в  качествено новия културен, икономически, 

технически, социален (и т.н.) обмен. Новата глобализационна вълна, 



предефинира отношенията между държавите и обществата в световен 

мащаб, като променя границите на въздействието си  - в дигиталната ера, 

границите на глобализационното въздействие, стават границите на 

киберсвета.  

Киберустойчивостта на  критични структури се превръща в ключов 

проблем на управлението на сигурността. За да достигне технологичния 

напредък оптималните си нива и да реализира потенциала си във всички 

сфери, дигиталните услуги и платформи, трябва да бъдат защитени.  

Анализирано е новото разбиране за държавата и адаптирането на 

нейните функции в глобализиращия се свят, на базата на което е необходимо 

да се създаде релевантен на новата среда за сигурност инструментариум, за 

постигане на стабилност и навременно управление на предизвикателствата 

пред сигурността. Глобализация 4.0. обуславя  развитието и на ключовите 

за Четвъртата индустриална революция - дигитална икономика и дигитална 

глобализация, които променят коренно търговските отношения, достъпа до 

стоки и услуги, културното взаимодействие между държавите.  

Вземайки предвид фундаменталните промени, настъпващи от 

качествено новата среда за сигурност, са оценени и трансформациите в 

традиционните концепции за МО, като промяната в механизмите на 

„твърдата“ и „меката“ сила и тяхното влияние. Установени са историческите 

връзки между технологичните нововъведения и експлоатацията им във 

военната индустрия. Военните конфликти, както в миналото, така и днес, 

дължат еволюцията си на новите технологии, а те стават все по-

нетрадиционни, с все по-трудно разпознаваеми участници. Новите 

технологии, въздействат кардинално върху начина, по който се водят войни, 

организират бойните действия и се разработват военните стратегии. 

Разгледани са паралелните разработки, технологични подобрения и 

успешно реализирани проекти, в сферата на военната индустрия на четири 

от държавите, с претенции за следващите ключови геополитически играчи. 



ИИ е основен компонент от стратегията на Министерството на отбраната на 

САЩ, Китай, Русия, Индия и др., които се борят за лидерско място в новото 

преразпределяне на баланса на силите. Въпреки че до момента, 

технологичното предимство е на страната на военната мощ на САЩ,  Китай 

започва да наваксва в стремежа си да се превърне в „научна и технологична 

суперсила“ (The State Council on Printing and Distributing Circular of the new 

generation of artificial intelligence development plan 2017), докато 

Съединените щати, твърдо защитават амбициите си, като стартират няколко 

проекта (преди Covid-19) за развитие на ИИ във военното дело. 

В Първа глава е решена е първа задача на дисертационния труд – 

разгледани са характеристиките, дефинирани са предпоставките и са 

установени ефектите за политиката, икономиката и сигурността, от 

навлизането на Четвъртата индустриална революция. Аргументирана е 

необходимостта от нови подходи, за управлението на рисковете от 

създадените от Глобализация 4.0 условия. 

Изводи от Първа глава 

1. Четвъртата индустриална революция е революция на услугите, 

която задълбочава интеграцията на дигиталните и цифровите услуги, като 

това се случва със скорост без аналог в човешката история. Технологията 

символ на новата технологична революция и съпътстващите я политически, 

икономически и социални промени е Изкуственият интелект. 

2. Новите граници на Глобализация 4.0, стават границите на 

киберсвета. Дигитална икономика и дигитална глобализация пораждат 

качествено нови  рискове и заплахи, променящи парадигмата на 

сигурността. 

3. Процесите на засилваща се военна и стратегическа конкуренция в 

областта на ИИ, могат да доведат до дестабилизираща динамика на 

надпреварата във въоръжаването, произтичаща от стремежа на държавите 

за развиване на способности за постигане на военно предимство.  



4. Трансформацията, която настъпва с еволюцията на един от най-

съществените инструменти на меката сила - дигиталната публична 

дипломация, е проекция на ефектите, които новите технологии оказват в 

развитието на гражданско-политическите отношения и политическата 

комуникация и в международните отношения. 

Във втора глава “Политическо управление в епохата на ИИ – 

предизвикателства и решения“, са идентифицирани, дефинирани и 

структурирани основните стратегически последици от новата индустриална 

революция и приложението на ИИ, които представляват предизвикателства 

пред сигурността в основните сфери на функциониране на обществото. ИИ 

е новият център, около който ще бъде изградена геополитиката. Изследвани 

са ключовите играчи и връзките между тях. След разпадането на 

двуполюсния модел, геополитическите играчи се преориентират към 

изграждане на широка мрежа от съюзи, на основата на общи икономически 

и политически интереси. Както обаче ядреното оръжие води след себе си до 

нова конфигурация на „баланс на силите“, така и следващото изобретение в 

такъв мащаб – ИИ, ще внесе подобна промяна. Преминаването от 

двуполюсен към еднополюсен (непосредствено след края на Студената 

война и глобалното лидерство на САЩ) и в последствие на многополюсен 

модел, не е последната трансформация в отношенията на международната 

сцена. В последните няколко години, бавно се открояват няколко нови 

самостоятелни центрове, както и два основни, които неоспоримо са преки 

конкуренти:  



 

Графика 1. Центрове на новия геополитически модел 

Изследвана е на новата парадигма на сигурността, анализирано е 

новото разбиране за държавата и адаптирането на нейните функции в света 

на Глобализация 4.0.  

Ключови последици и предизвикателствата пред сигурността, са 

анализирани през призмата на международната сигурност - международни 

икономически отношения, новите протекционистки и националистически 

движения, търговски войни, междудържавните отношения и т.н, заедно с 

последиците на национално ниво (в икономиката, политиката, в 

отношенията държава-биснес-граждани и т.н.). Поради факта, че основен 

двигател на нововъзникващите технологии е ИИ и неговото развитие и 

усъвършенстване е част от далновидното политическо и стратегическо 

мислене, за отправна точка в сравнителния анализ между държавите борещи 

се за бъдещо за геополитическо надмощие е поставен именно ИИ. Почти 

всяка индустрия, при дигитализирането си по времето на Третата 

индустриална революция, натрупва цифрови данни, които в последствие се 

нуждаят от обработка, съхранение и организация, като за всяко от тези 

действия ИИ може да бъде „обучен“ посредством алгоритмите. 



Приложенията му в сферата на киберсигурността, научнотехническата и 

военна сфера го превръщат в абсолютно ключов фактор за съвременно 

управление на рискове и заплахи. 

За решаването на поставените изследователски задачи, по хода на 

развитието на анализа, в тази част на изложението са дадени отговорите на 

2 основни въпроса: Какви са предизвикателствата, възникващи от новите 

технологии, чието развитие трябва да бъде внимателно проследявано? Кое 

налага нуждата от изграждане на Национална стратегия за развитие на ИИ? 

Новото геополитическо преразпределяне на силите, се осъществява на база 

притежание и развитие на новите технологии и в частност ИИ, а това 

поражда процеси, чието управление и контролиране налага държавите, 

които желаят да бъдат сред конкурентноспособните по време на Четвъртата 

индустриална революция, да развият свои стратегии за разработването на 

ИИ.  

В хода на работата са идентифицирани и структурирани 

предизвикателствата от трансформацията на промишлените отрасли и 

ролята, която ще изиграят върху пазара на труда - ИИ и автоматизацията са 

носители на толкова значима промяна, колкото в предходните революции е 

била механизацията в селско стопанство и производството. Докато някои 

работни места ще бъдат загубени, много други ще бъдат създадени, като 

почти всички ще се променят в известна степен. Кризата с Covid-19, ускори 

съществуващите тенденции и подтикна организациите да преоценят много 

аспекти на работната среда. Важно за изграждането на ефективни 

политически стратегии е редовната актуализация на данните и прогнозите 

за бъдещето на работната сила и работното място, които предоставят 

индикатор за нужните политики и стратегии за максимално бързо 

овладяване на последствията, пред които ще бъде изправен пазара на труда 

в бъдеще, а кризи като тази породени от Covid-19, дават ясна представа 

колко успешни са били те. 



Както предходните, така и Четвъртата индустриална революция, не 

настъпва във всички краища на света едновременно, а разликата между 

високо и ниско технологичните държави, е най-силно изразена по време на 

криза. Такъв тип световна криза е пандемията от Covid-19. В условия на 

пандемия, неравенството се усеща още по-осезаемо. Различния ход в 

производствените цикли между високо технологично развитите общества от 

една страна и изоставащите държави от друга, дава своето икономическо 

отражение. Предизвикателството ще бъде да се гарантира, че общия растеж 

на доходите не завършва с тези, които притежават машините, технологиите 

и новите информационни ресурси. Световния пазар на труда се 

презапределя, респективно и центровете на силата - всички те следват т.нар 

knowhow. 

При оценката на риска за сигурността, породен от новата 

индустриална революция и нейните технологични постижения, е направен 

извода, че ИИ може да бъде използван за постигането на политически цели. 

Възможността ИИ да бъде използван и за политически цели - от лицевото 

разпознаване до автоматизирано онлайн наблюдение като част от 

механизмите за осигуряване на по-безопасен и спокоен живот, могат да 

увеличат силата на държавите и корпорациите за контрол и дори репресии. 

Наличието на толкова много информация в ръцете на държавата дава 

възможност за създаване на огромна база данни, която да включва 

абсолютно всичко за отделния индивид, а тази информация при определен 

политически режим, може да бъде използвана неправомерно. В новата 

дигитална среда, за такъв тип използване на информацията, за ограничаване 

на свободата на гражданите се използва понятието „цифров 

авторитаризъм“.  Новите технологии, провокират изграждането на нови 

социално-икономически, комуникационни, информационни и политически 

модели. Сериозните предизвикателства, свързани с развитието на ИИ, могат 



да се развият в рискове при неефективното им управление, а опасенията от 

ефектите от тях са основателни: 

1. автономните системи осигуряват нова вълна от възможности за 

упражняване на власт и инструменти за проследяване и наблюдение;  

2. възможностите за злоупотреба с лични данни се увеличават, а 

защитата им става все по-трудна;  

3. диверсификацията на източниците на информация, създаде 

възможности за навлизането на много сайтове, блогове, личности, които да 

представят като абсолютна истина, данни със съмнителна достоверност;  

4. необходимостта от промяна на работния процес, се обвързва със 

задължителната за естеството на ЧИР рамка за „учене през целия живот“.  

Новите инструменти, генерирани от Глобализация 4.0, притежават 

потенциала да бъдат част от решението, доказателство за което e  опита на 

държавите, лидери в областта на ИИ. По метода case study са 

идентифицирани и изследвани „добрите практики“, приложени във 

високотехнологични държави, чиито общества са първите, сблъскващи се с 

трансформациите, предизвикани от новата индустриална революция. 

Разгледан е техния подход към стратегическите документи, свързани с 

разработката и приложението на ИИ в различни сфери – анализирани са 

положителните ефекти, както и принципите на които се основават, заедно с 

възможностите, очертани от бъдещото развитие на новите технологии и ИИ.  

Обоснован е извода, че за да бъде една държава подготвена за 

промените, настъпващи с новите технологии и условията създадени от 

Четвъртата индустриална революция, трябва да изгради политики, чрез 

които да моделира бъдещите си приоритети. Тъй като технологията, която 

ще бъде в основата на новото преразпределение на геополитическите 

центрове е ИИ, задължително трябва да бъде изграден научнотехнологичен 

капацитет, като необходимо условие за участие в конкуренцията за 

лидерство в новата епоха. А за малките държави същото условие е 



задължително, за да си гарантират устойчиво развитие.  Затова, когато става 

въпрос за „Национална стратегия за развитието на ИИ“, тя трябва да 

удовлетворява специфичните нужди на нацията. Тъй като на разработките 

на ИИ вече се гледа като  на „продукт“ със стратегическо значение, се 

поражда конкуренция между държавите, аналогична на тази при големите 

ИТ компании, които ревностно пазят в тайната производството си и 

постоянно надграждат продуктите на конкурентите си. Големите играчи на 

геополитическа сцена, осъзнават нуждата от внедряването на ИИ и ползите, 

които той ще осигури в бъдеще. Затова повечето от тях предприемат 

изграждането на националните си стратегии за развитие на ИИ на 

сравнително ранен етап. Едно от съществените приложения на потенциала 

на ИИ, което е и причината да бъде разглеждан като научно-технологично 

достижение на новите световни лидери,  е възможността да генерира и нови 

военни способности. Самообучаващите се алгоритми, могат да се използват 

също така за предвиждане на ходовете на конкурента, което позволява да се 

коригира своевременно тактиката. Изкуственият интелект, може много 

бързо да се превърне в оръжие, което е и причината стратегиите за 

развитието му, да бъдат публични и до известна степен, научните и 

технологичните пробиви в областта да бъдат публично достояние, с 

уговорката, че няма достъп до абсолютната степен достигната в развитието 

му. 

От проведеното изследване и сравнителен анализ, между държавите 

заявяващи бъдещи лидерски позиции в сферата на ИИ, са изведени т.нар. 

„добри практики“, които да могат да бъдат използвани при създаването на 

национални стратегически документи за развитието на ИИ: 

САЩ - приемането на няколко национални стратегии за развитието на 

ИИ в различните сфери; въпреки, че всяка обществено значима област има 

свой собствен стратегически документ, отделно е създаден план за ИИ, 

където се идентифицират критичните области на ИИ и който определя 



приоритетите, за разработването му като научно-техническо постижение; 

залагането на създаване на Национална научна фондация, която да бъде 

отправна точка на всички академични звена, който се занимават с 

технологиите на ИИ; очертаването на основните предизвикателства, 

рискове и заплахи, пред просперитета и сигурността на САЩ, при 

развитието на ИИ. 

Китай - приемане едновременно на няколко национални стратегии в 

различни сфери за развитието на ИИ; висок контрол и засилен мониторинг; 

детайлна организационна подготовка, ясно разпределени задачи и 

отговорности по министерства и агенции, за всеки документ за развитие на 

ИИ, има точно определени институции, които следят и отговарят за 

ежегодните доклади и следят спазването на правилата; ясно начертаване на 

фокусите на визията, която Китай иска да постигне в областта на ИИ. 

ЕС - множество разписани стратегии, политики и най-вече 

финансирани и реализирани проекти, от които няколко в България; първа 

разработена стратегия за категоризация и оценка на риска от приложението 

и развитието на ИИ е определени области; изграждане и предлагане на 

регулаторна рамка  за развитието на ИИ; изградена мрежа от 

взаимодействие на държавите в научната и приложната сфера на ИИ. 

Русия - насочване на финансирането на инвестиционните фондове в 

образование, технологични иновации и разработване на ИИ; бизнеса също 

осъзнава нуждата от трансформация и засилено сътрудничество на 

държавано-частно и академично ниво – създадени са  „AI Russia Alliance“; 

засилено сътрудничество на наднационално ниво (с Китай). 

Втора глава решава втората изследователска задача - дефиниране на 

новата парадигма на сигурността в епохата на Глобализация 4.0 и 

анализиране на новото разбиране за държавата и адаптиране на нейните 

функции в глобализиращия се свят. Аргументирана е потребността от 

стратегически документ за развитие и приложение на ИИ, като са проучени 



добрите практики  на високотехнологични държави, разработили и 

приложили национални стратегически документи за развитие на ИИ. 

            Изводи от Втора глава 

1. Новите политически и икономически реалности, създадени от 

ЧИР, водят до трансформация на геополитическия на модел. Промяната на 

парадигмата на сигурността, новите заплахи и принципи за решаване на 

междудържавните конфликти, води и до необходимостта на нови модели за 

ефективно политическо управление. 

2. Неравенството между държавите, между населението в тях, се 

усеща още по-осезаемо, особено след пандемията от Covid-19. Различния 

ход в производствените цикли между високо технологично развитите 

общества от една страна и изоставащите държави от друга, дава своето 

икономическо отражение.  

3. Новите инструменти, генерирани от Глобализация 4.0, притежават 

потенциала да бъдат част от мерките срещу предизвикателствата на ЧПР. За 

целта, трябва да бъдат изследвани „добрите практики“ приложени във 

високотехнологичните държави, чиито общества са първите, сблъскващи се 

с трансформациите, предизвикани от новата индустриална революция 

4. За да бъде една държава подготвена за промените, настъпващи с 

условията създадени от Четвъртата индустриална революция, трябва да 

изгради своевременни политики, чрез които да моделира бъдещите си 

приоритети и да изгради превенция срещу потенциалните рискове за 

сигурността. 

В трета глава „Теоретичен модел на Национална стратегия за 

Изкуствен интелект“, са решени задачите по анализ и приложение на 

възможните политически подходи на базата на посочените „добри 

практики“, за справяне с рисковете за сигурността и политическата 

стабилност, от приложението на ИИ и новите технологични постижения. 

Аргументирана е тезата, че националните планове и стратегии, предоставят 



възможността на правителствата да инициират стратегически действия, да 

дефинират приоритети и ресурси, да разпределят отговорностите между 

различните структури участващи при изготвянето им. Изведени са няколко 

варианта за приложение на ИИ, които могат да бъдат отправна точка, при 

съставянето на бъдещите цели, например: 

• Разработване на по-интелигентни продукти  

• Разработване на по-интелигентни услуги 

• Автоматизиране на производствените процеси 

• Автоматизиране на голяма част от държавно-административните 

процеси 

Възможно е и преследването на тези цели едновременно, стига 

научно-технологичния капацитет на нацията да го позволява. Залагането на 

целите и курса на развитие на ИИ, може да бъде определен, след 

уточняването на ресорното министерство и след като се поставят за широко 

обществено обсъждане. 

Изпълнена е основната цел на дисертационния труд - на базата на 

идентифициране на обществено значимите резултати от прилагането на ИИ 

и технологичните постижения на Четвъртата индустриална революция, да 

се дефинират параметрите на ефективното политическо управление. В 

първата част на трета глава, е доказана необходимостта от разработването и 

приемането на Национална стратегия за развитие на ИИ, която да осигури 

на България възможността, да начертае бъдещия си модел на развитие, 

както и ще определи мястото и сред останалите високотехнологични 

държави. Нуждата от такъв стратегически документ, се потвърждава от 

множеството приети такива в международен мащаб, които дефинират 

посоката на партньорство между държавите на база възможности за 

съвместни проекти. На фона на ускоряването на тенденциите в развитието 

на дигиталния свят - глобализация икономика, политическа комуникация, и 

т.н, държавните институции следва да работят в координирано, за да бъдат 



подготвени за неизбежните промени в обществото и икономиката, дължащи 

се основно на възхода на новите технологии, базираните на ИИ системи. За 

да бъде адекватна, една държава като България, на международната сцена и 

да заеме подобаващо място в новото преразпределение на геополитическата 

сцена, то неминуемо трябва да създаде конкретни стратегически документи 

за развитието на най-актуалната технология в момента – ИИ. В този 

контекст, са разгледани и оцените преходните инициативи свързани с 

развитието на ИИ в България: 

 

Таблица 1. Инициативи за развитието на ИИ до 01.02.2022г. 

Дефинирани са основните положителни качества на инициативите, 

идентифицирани са и определени категории, които се нуждаят от 

подобряване. Оценени са възможните подходи при избора на ресорно 

министерство, под чиято егида да се разработи ефективен стратегически 

документ за  развитието на ИИ, съответстващ на нуждите на България. При 

избор на ресорно министерство, е важно да бъде взето под внимание, 

оценката на експертите, какъв вид ИИ е най-подходящо да се развива в 

България – насочен към системи за киберсигурност – МВР и МО, 

приложения и софтуери облекчаващи административната дейност – МИР, 

МЕУ; образователни, научно-технологични платформи за обучени – МОН 

и т.н. С оглед на посочените възможности за подобрение, има няколко 



варианта при бъдещи опити за съставяне на национална стратегия за 

развитието на ИИ,  които могат да бъдат комбинирани, касаещи опциите за 

ресорно министерство и включването в обсъжданията на заинтересовани 

страни: 

 

Таблица 2. Възможни ресорни министерства и заинтересовани страни, при 

съставянето на бъдеща Национална стратегия за развитието на ИИ  

 

Формулирани са основните предизвикателствата пред развитието на 

ИИ в България, както следва:  

• data base, за да бъде захранен ИИ; 

• финансиране; 

• професионални кадри; 

• създаване на „активна среда“ между институциите, бизнеса, 

академичните среди и НПО; 

Разгледани са възможните начини за тяхното управлението и нуждата 

постоянен мониторинг. Включени са препоръки от стратегическите 

документи на други държави, успешно интегрирали политики на активно им 

управление.  



Изпълнена е практико-приложната цел на изследването - предложен е 

концептуален модел за Национална стратегия за развитието на ИИ в 

Република България. Той отчита всички предишни национални  

предварителни стратегически документи за разработване на ИИ. Запазени 

са и са цитирани части от приетата с протокол №72 от Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията (Министерство 

на транспорта и съобщенията към февруари 2022г.) октомври 2020г., 

Концепция за развитието на Изкуствения интелект в България до 2030 г. 

Предложения теоретичен модел на Национална стратегия за развитието на 

ИИ, следва логиката на съдържанието, което национален стратегически 

документ трябва да притежава според Методологията за стратегическо 

планиране на Република България, като за целта е разделена на 6 основни 

точки: 

 1. Въведение - част от въведението трябва да бъде именно - визия за 

развитието на сектора - да се дадат ясни мотиви за изготвянето на 

документа, каква е ще бъде целта на стратегическия документ, както и да се 

обясни необходимостта от него. Какво е ИИ, как се развива понятието и 

технологиите на ИИ, как се развива прилагането му, какви ефекти поражда 

върху основните сфери на функциониране на обществото. Как тези ефекти 

пораждат проблеми за устойчивото и сигурно управление на 

функционирането на тези сфери? Отговорите на тези въпроси трябва да 

бъдат дадени в тази част, за да могат и неексперти, да разберат, защо е 

необходимо да се изгради стратегия за разработването на ИИ, колко важно 

е за индустрията, политическата стабилност, пазара на труда, качеството на 

живота. 

2. Изкуствения интелект – двигател на новия икономически и 

технологичен прогрес - тази точка, би следвало да включва -  анализ на 

състоянието на сектора, както и да оформи визията за предстоящото 

състояние на ИИ в България, след като се изпълнят заложените в 



стратегията цели, като в тази част трябва да бъдат отбелязани всички. Целта 

на този етап е да се оцени правилно текущото състояние в България по 

отношение на разработването и внедряването на ИИ, като се вземат предвид 

информацията, която всички групи, заинтересовани от процеса, могат да 

предоставят. Важно за оценката на състоянието на сектора е да се 

индетифицират трите групи свързани с ИИ -  тези, които развиват ИИ, тези, 

които потребяват на ИИ, тези които създават условия за развитието и на ИИ. 

3.Основни цели на Националната стратегия за развитие на ИИ - към 

тази точка, може да бъдат допълнение две от структурните изисквания към 

Методологията за стратегическо планиране в Република България -  част от 

водещи принципи при изпълнение на стратегията и част от стратегически 

цели. Определянето на основните цели на Националната стратегия за 

развитие на ИИ, без съмнение е една от най-важните фази от изготвянето на 

документа. Това ще осигури основа за решенията, които трябва да се вземат 

в последвалите етапи на стратегията, т.е. определянето на целите, 

уточняването на показателите и изготвянето на свързания с план за 

изпълнение. Също така, трябва ясно да се посочат водещите принципи за 

нейното реализиране. Стратегическите цели, заложени в стратегията, трябва 

да отразяват крайния ефект за обществото, резултат от провежданата 

политика, да дават ясен отговор на въпроса – Как трябва да се развива и до 

къде в развитието си, трябва да стигне ИИ? За да отговорят на тези 

изисквания, целите трябва да имат ясна и точна формулировка, която да е 

разбираема и от хора, които не са експерти в дадената област. 

4.Етапи на изпълнението на стратегията. Приоритетни сектори. - 

тъй като навлизането на ИИ и новите технологии, не се случва с еднаква 

скорост в различните сектори поради различна степен на готовност на 

технологиите за внедряване, има опасност от недостатъчна подготвеност на 

определени сектори да ги възприемат. Особено важно е, в стратегията да се 

заложат рамки на финансовите инвестиции, начина за привличане на кадри, 



както и да се създаде консенсусна среда в отделените сектори между 

експерти, потребителите, бизнес и други. Важно на този етап от изготвянето 

на Националната стратегия за развитието на ИИ, е определянето на 

приоритетни сектори. Според логиката на разгледаните стратегически 

документи и направените изводи на база на българската действителност, се 

предлагат следните приоритетни сектори: 

1) киберсигурност – нуждата от разработка на ИИ в сектор 

киберсигурност, ще спомогне за изграждането на една по-силна и устойчива 

на киберзаблахи система, потребители на която биха били всички държавни 

институции, които вече са толкова тясно обвързани с дигитализацията. 

2) научни и научно-приложни изследвания – обезателно, 

фундаментален сектор за развитието на ИИ, без който прогреса на 

технологията на самообучаващите се алгоритми не би напреднала. 

3) здравеопазване – важността на сектора произтича не само от 

сблъсъка с пандемията от Covid-19 и осъзнаването на нуждата от базови 

промени, но и поради забавените темпове на възприемане на 

дигитализацията в сектора в България. Улесняването на здравните 

работници, лекарите и медицинския персонал, е от основно значение за 

подобряването на качеството на обслужване. 

5. Дейности, проекти, трансфер на иновациите към индустрията и 

публичния сектор - в тази част на стратегията, следва да се достигне до етапа 

на дейности за постигане на целите. Залагането на конкретни проекти, е 

свързано с придаването на по-сериозна тежест на стратегическия документ, 

като могат да се разгледат и проекти, които вече са в ход, но да се отдаде 

специално внимание на важността на тяхното реализиране. ИИ може да 

спомогне за модернизирането и повсеместно въвеждане на интелигентни 

решения във всички сфери - икономиката и социалния живот, 

комуникационни технологии, чрез създаване на иновативна национална 

инфраструктура за електронни услуги, която да осигури улеснена, бърза, 



лишена от ненужда бюрократичност система, с висока степен на мрежова и 

информационна сигурност. 

6. Мониторинг на изпълнението на стратегията. Очаквани 

резултати - последния необходим елемент според Методологията за 

стратегическо планиране на Република България е очаквани резултати от 

изпълнението на предвидените дейности. За да се гарантира изпълнението 

на стратегията и нейните цели, както и за да се осигурят очакваните 

резултати е необходим мониторинг.  Необходимо е в Националната 

стратегия за разработване на ИИ, не само целите но и очакваните резултати 

от изпълнението на предвидените дейности. Необходимо е да се 

регистрират резултатите, тъй като те са основната измервателна единица за 

промяната на състоянието на областите, в които е въздействал 

стратегическия документ - преди и след неговото изпълнение, както и 

последствията от тази промяна спрямо институциите, пазара и обществото 

като цяло. 

Допълнително са изведени няколко препоръки при създаването и 

мониторинга на Националната стратегия за развитието на ИИ. Отговорно за 

изпълнението на стратегията би следвало да бъде министерството, под 

чиято егида се изпълнява стратегията, в случай че в нея не е упоменат друг 

контролен орган, който да извършва мониторинга и да следи за 

изпълнението на дейностите. Препоръчително е да се създаде 

междуведомствена работна група, която да включва експерти и 

представителите на заинтересованите страни – бизнес, граждани, НПО, 

които също така да бъдат част от процеса, ако се налага да бъдат коригира 

заложените цели или планове за развитие на ИИ, в хода на реализирането на 

националната стратегия. 

В Трета глава е решена третата изследователска задача - разработване 

на адекватен за българската действителност концептуален модел на 

Национална стратегия за развитие на ИИ, като задължителна предпоставка 



за ефективно управление на прогнозираните предизвикателства, рискове и 

заплахи, породени от новата индустриална революция. 

 Изводи от Трета глава 

1. За да бъде адекватна, една държава на международната сцена и да 

заеме подобаващо място в новото преразпределение на геополитическата 

сцена, тя задължително трябва да създаде конкретни стратегически 

документи за развитието на най-актуалната технология в момента – ИИ.  

2. Разработването и приемането на „Национална стратегия за 

развитие на ИИ“, ще осигури на България възможността да начертае 

бъдещия модел на развитие на държавата, както и ще бъде предпоставка за 

адекватно място в новата технологична епоха. 

3. Осигуряването на комплексни условия за развитието на ИИ е от 

съществено значение, за да се осъществи прогреса му. Трябва да бъде 

обърнато внимание на няколко основни фактора, без които процесът по 

разработване на ИИ в България би бил невъзможен - база данни, 

финансиране, професионални кадри и "активна среда". 

4. Приемането на Национална стратегия за развитието на ИИ е от 

приоритетен интерес за България, във връзка с което изследването на 

структурата и съдържанието на модел на такъв стратегически документ 

отговаря на тази обективна необходимост. Предложеният концептуален 

модел е съобразен с изискванията за национален стратегически документ в 

Методологията за стратегическо планиране на Република България. 

 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

1. Изследването на тема „Четвъртата индустриална революция и 

прилагането на изкуствения интелект – стратегически последици за 

сигурността“, потвърди висока актуалност и значимост на нуждата от 

анализ и оценка на новите кардинални промени за сигурността, в контекста 

на ЧПР. 



2. Резултатите от анализа потвърждават нуждата от промяна в 

политическото управление по отношение на методите за противодействие и 

овладяването на последиците от рисковете и заплахите в контекста на 

Четвъртата индустриална революция, все по-задълбоченото навлизане на 

ИИ и другите глобални предизвикателства в съвременната среда за 

сигурност. 

3. Промяната на парадигмата на сигурността, новите заплахи, 

несъгласието с международно установения ред и принципи за решаване на 

междудържавните конфликти, води и до промяна на моделите на 

отношенията между отделните звена в самите държави. Изследването на 

новата парадигма за сигурност, анализирането на новото разбиране за 

държавата и адаптирането на нейните функции в глобализиращия се свят е 

необходимо, за да се създаде и въведе релевантен на новата среда за 

сигурност инструментариум за постигане на стабилност в контекста на 

динамично развиващия се свят. 

4. Безусловен императив е необходимостта от стратегии, чрез които 

да се трансформират и оптимизират управленските процеси, така че да се 

изгради възможно най-силна превенция срещу предизвикателствата за 

сигурността, породени от ЧПР.  

5. Посредством сравнителен анализ на редица стратегически 

документи на високотехнологичните държави, разработили и приложили 

национални стратегии за развитие на ИИ могат да бъдат идентифицирани  

ефективни политически подходи на базата на „добри практики“, за справяне 

с рисковете за сигурността и политическата стабилност от приложението на 

ИИ и новите технологични постижения. Новите механизми за управление 

на предизвикателствата, трябва да бъдат базирани на обновени 

стратегически приоритети в контекста на все по-засиленото използване на 

самообучаващи се алгоритми на ИИ. 



6. В хода на анализа се доказа работната хипотеза, че създаването на 

национални стратегически документи, предоставя възможност на лидерите 

да инициират стратегически действия, като дефинират рисковете и 

определят практиките за развитието на ИИ. 

7. Предложеният  концептуален модел за Национална стратегия за 

развитието на ИИ, отчита всички предишни национални  предварителни 

стратегически документи за разработване на ИИ. 

8. Получените резултати от дисертационното изследване, могат да 

бъдат използвани при изготвянето на национален стратегически документ 

за развитието и приложението на ИИ в Република България. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Идентифицирането на фундаменталните промени, които новите 

технологии и в частност ИИ предизвикат, изискват нови механизми за 

управление на предизвикателствата. Политическите решения и действия, в 

епохата на новата индустриална революция и Глобализация 4.0, трябва да 

бъдат базирани на обновени стратегически приоритети в контекста на все 

по-засиленото използване на самообучаващи се алгоритми на ИИ. 

Техническият прогрес в машинното обучение, комбинацията от по-бързи 

компютри, огромни комплекси от бази данни, самообучаващи се алгоритми, 

както и темповете на възприемането им от обществото, дава възможност на 

хората  да проявяват невероятна креативност в създаването и 

усъвършенстването на нови идеи, технологии и дори отрасли. Бързият 

подем обаче, било то технологически или икономически, оставя по-малко 

възможности за реакция на негативните процеси възникващи в хода на 

новата промишлена революция. Отговорност на държавното управление е 

да подхранва прогреса, като осигурява необходимите ефективни политики, 

визия и стратегически действия, но същевременно с това, управлява риска и 



изгражда възможности за противодействие на предизвикателствата. 

Машинното самообучение се развива и предлага много пътища за 

изследване, усилвано допълнително от тенденциите за високи инвестиции в 

разработването на ИИ – държавни и частни. Ключова роля за проектирането 

на бъдещата реалност, ще играе перспективно мислене и действие, както в 

държавния, така и в частния сектор. Четвъртата промишлена революция 

притежава способността да видоизмени, традиционния пазар на труда, 

водейки до силно социално неравенство - в следствие на автоматизацията, 

множество работни места ще бъдат закрити, за сметка на увеличаване на 

броят на безопасните и високоплатените професии. Разработването на 

стратегии, тестването на механизми за справяне с негативните последици от 

Четвъртата промишлена революция, води към създаването на правилното 

решение, така че да бъдат ограничени бъдещите социални и икономически 

заплахи в обществата. Ясно е, че съществуващите методи не могат да бъдат 

прилагани в цялост - те са произтичащи, от други индустриални епохи, 

носители са на други обществени и пазарни трансформации. Социално-

икономическите и политическите последици от прилагането на ИИ и новите 

технологии, са произтичащи от тях, реализиращи се на базата на 

прилагането им в различните сфери, затова отговорите на предстоящите 

предизвикателства вероятно също ще  се създадат от новите обстоятелства. 

Високотехнологичните държави, които вече преживяват трансформациите 

на социалните, икономически и политически отношения и се сблъскват с 

рисковете за сигурността, в следствие от тях, полагат основите на „добрите 

практики“. Изследването и прилагането им, в адекватен за нашата 

действителност контекст е ефективен начин за овладяването на последствия 

за сигурността, в следствие на Четвъртата индустриална революция и 

разширеното прилагане на ИИ. 

  



НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Научни резултати 

1. Темата за стратегическите последици от новата технологична 

революция е концептуализирана като проблем на теорията и управлението 

на сигурността. Дефинирани са неговото съдържание и параметри . 

2. Дефинирани, структурирани и анализирани са основните нови 

предизвикателства пред сигурността, в контекста на Четвъртата 

индустриална революция и са предложени политики за тяхното управление.  

3. Направен е сравнителен анализ и са оценени, от гледна точка на 

тяхната ефективност и приложимост, релевантни национални и 

международни стратегически документи, свързани с разработването и 

прилагането на ИИ.   

 

Научно-приложни резултати 

1. Идентифицирани са международни „добри практики“ на 

високотехнологични държави, разработили и приложили национални 

стратегически документи в сферата на ИИ.  

2. Формулирани са практически препоръки за иницииране на 

политически действия по създаването на релевантен за България 

стратегически документ, дефиниращ приоритетни сектори, ресурси и 

мониторинг. 

3. Предложен е концептуален модел на Национална стратегия за 

развитие на ИИ на Република България. Структурирана е възможна форма 

на неговото изготвяне.  
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I. General characteristics of the dissertation work 

 

Contemporary and significance 

The cardinal socio-economic changes created by the new technological 

revolution bring along social and political transformations that requires new 

thinking patterns and strong adaptability to respond to the upcoming security 

challenges. The consequences of the development and application of artificial 

intelligence (AI), confirming the validation of the Fourth Industrial Revolution, 

as well as the resulting security threats of that and the ways to manage them, are 

the focus of the dissertation work. 

The contemporary of this research is defined by the already occurring 

change in methods of countering security threats in the context of the Fourth 

Industrial Revolution, the deepening aplication of AI, the challenges of dealing 

with the global Covid-19 pandemic and other global risks. Along with the positive 

effects of the widespread implementation of digitalization, the serious challenge 

for political management is to master and control the multidimensional 

consequences of this wide-ranging transformation of the functioning of basic life 

spheres of society. In the course of mass digitization in highly developed societies, 

negative effects are inevitably born, which are presented as a potential opportunity 

for unemployment, increased vulnerability to cyber-attacks, privacy concerns - 

constant monitoring, risk of system collapse - overloading the energy sector. 

Along with that Western Europe in particular now is facing periodic peaks in 

migration and refugee flows, which add more and more people to host, to their 

dynamic process of technological development and improvement. Thus, they 

must be included in the production process and this workforce, otherwise social 

security will be threatened. 

The change of the security paradigm, conditioned by the presence of a new 

security environment, will be the most serious challenge for countries in the era 

of the Fourth Industrial Revolution. Their ability to adapt will be the key to the 



future of institutions of political power. In this sense, the research has made a 

comparative analysis between the countries leaders in the development of AI, 

their approaches, mechanisms and concepts of use. The qualitative economic 

changes created by the new market reality would lead to rise of social and political 

consequences that outline as imminent risks to broad security.  

The significance of the study in terms of science is expressed in the 

identification of the fundamental changes that new technologies, and in particular 

AI will cause in future. The new paradigm of security requires new strategies and 

policies for its adequate and effective management, which must be generated and 

then successfully implemented. A lot of countries, with strategic vision and 

political leadership, are applying their AI development and deployment 

initiatives, concepts, and strategies to develop a timely and clear vision for 

addressing future security threats and challenges. The importance of this 

technology emerges as a main component and development factor in high-tech 

countries, which want to be in significant positions on the international stage.  

Until now, Bulgaria has formulated several policies and different types of 

strategies related to the introduction of new standards and technologies, taking 

into account the fundamentally new reality and society's needs for up-to-date 

plans for their development - Innovation Strategy for Intelligent Specialization of 

the Republic of Bulgaria 2014 - 2020; "Concept for digital transformation of 

Bulgarian industry (Industry 4.0)"; "National Program Digital Bulgaria 2025 and 

Roadmap, 05.12.2019"; "National strategy for cyber security;, "Cyber resilient 

Bulgaria 2020" and others. Considering the defining role that high technologies 

and AI will have for the future development of countries, the drafting and adoption 

of a National Strategy for the Development of AI is essential for a smooth 

transition in the new industrial revolution.  

The incentives and motivations for analyzing the issue and conducting the 

research are the result of the cardinal change that is taking place in the security 

environment, provoked by the technologies of the Fourth Industrial Revolution, 



the advent of Globalization 4.0 and the ubiquitous implementation of AI. 

Innovations are becoming faster, more efficient and more accessible, which will 

lead to their implementation in all sectors of modern life. In the modern digital 

age, characterized by practically total digitalization, the cyber resistance of critical 

infrastructures becomes one of the key issues before the development of effective 

strategies for countering threats. Against the backdrop of increasingly large-scale 

and frequent hacker attacks, cyber specialists are using self-learning AI 

algorithms to protect the systems more effectively. As the skills of hackers 

seriously challenge the capabilities of cyber security professionals who have to 

take care of technology vulnerabilities, investments in this sector are 

progressively increasing. In the field of security, the implementation of new 

technologies and the construction of countermeasures against their negative 

influences must be done at an even higher speed, relevant to their surrounding 

environment. Defining strategies to transform and optimize management 

processes so as to build the strongest possible prevention against the security 

challenges posed by Fourth Industrial Revolution becomes an imperative and a 

prerequisite for political stability. The processes of transformation of industrial 

sectors must be carefully monitored in order not to lead to undesirable economic 

and social consequences - mass unemployment, growing inequality, social 

exclusion, lack of professionals to support the new systems, as well as lack of 

trained specialists , to counter the new threats.  

Object of the study is the opportunities and challenges generated by the 

new technological revolution and the ubiquitous application of artificial 

intelligence. 

Subject of the study are the multifaceted implications of the application of 

Fourth Industrial Revolution technologies, analyzed and assessed as security 

effects, as well as policies to manage them. 

Purpose of study is to identify and analyze the results of the application of 

AI and the technological advances of the Fourth Industrial Revolution for security 



and political stability in order to define the parameters of effective political 

governance. 

The applied goal of the study is to propose a conceptual model of a 

"National Strategy for the Development of AI" in the Republic of Bulgaria, based 

on international and national strategic documents and good practices in the field 

of AI. 

To achieve the thus formulated goal (in both its projections – scientific-

theoretical and practical-applied), the following main tasks are solved: 

1. Research of the characteristics and parameters of application of the basic 

innovations of the Fourth Industrial Revolution, taxonomy of their effects on state 

power and main spheres of society in the stage of Globalization 4.0, definition of 

the new security paradigm determined by it. 

2. Analysis and assessment of the effects of new technologies on geopolitics 

and international relations and identification of good practices of leading 

geopolitical actors for political/economic stability in the new security 

environment. 

3. Development of a conceptual model of a National Strategy for the 

development of AI, adequate for the Bulgarian reality, as a mandatory prerequisite 

for effective management of the predicted challenges, risks and threats to the 

broad security in the process of development of Fourth Industrial Revolution in 

our country. 

Research methodology and tools 

For the purposes of the dissertation research, the research methodology is 

fully tailored to the specifics of the investigated problems and the solution of the 

main research tasks. The following are used: statistical processing - through 

systematization and analysis of the data, the object of research is identified, the 

main factors or so-called variables that describe its behavior are determined; 

analysis and synthesis of information; comparative analysis; comparison of data, 

analysis of scientific literature - online publications and reports, logical 



conclusions, review of official reports of world organizations, articles. The 

starting point of scientific research is the observation of facts and the collection 

of data for a specific problem and the derivation of given constructive data for the 

research. A multidisciplinary approach is applied in assessing the domestic, 

regional and international policy regarding AI development of high-tech 

countries. 

The main research question is the need to generate policies to manage the 

main strategic implications of the Fourth Industrial Revolution and the application 

of AI, which are security challenges – in the main spheres of society's functioning. 

The working hypothesis of the dissertation research is that there are 

qualitatively new determinants in the security environment caused by the Fourth 

Industrial Revolution, which changes the security paradigm, prioritizes 

qualitatively new risks and threats to the general security. The creation of national 

strategic documents for political governance in the age of AI is a prerequisite for 

political stability and effective development of society. 

The study has the following limitations: 

1. Only the most significant applications of artificial intelligence, such as 

effects on political stability, have been studied and analyzed. 

2. Assessed, through the prism of good practices, are the artificial 

intelligence development policies of only the leading geopolitical actors. 

Practical-applied focus of scientific research 

These key results and research results could be used by government experts, 

special services, and security and defense researchers as part of their scenario 

planning, strategic forecasting, early warning, system design, and target 

programming activities. 

Users of the scientific product can be security experts, responsible state 

structures, state institutions such as the Ministry of the Interior, the Ministry of 

Defense, the Council of Ministers, academic and business associations, 

professional organizations and civil society, specialized services and interested 



parties. The scientific product could be used in the creation of national policies 

(models) for the development and use of AI, as well as for dealing with the 

consequences of the Fourth Industrial Revolution. 

 

II. Brief content of the dissertation 

The content of the scientific research is structured in  - an introduction, three 

chapters, general conclusions, inference, lists of used literature and appendices. 

The volume of work is 160 pages, of which 142 pages are a table of contents and 

13 pages are a bibliography. The bibliographic list contains open information 

sources in Bulgarian, Russian, English and Chinese languages, which are actually 

used and cited in the work. In total, there are 165 sources, of which: 32 Bulgarian, 

130 foreign titles; 5 primary sources; 28 academic studies and reports, as well as 

scientific and expert literature; 54 official and strategic documents. 

The introduction describes the general concept of the scientific study. The 

topicality and significance of the topic are substantiated, formulated with the 

object, the subject, the purpose and tasks of, presented with the main approaches 

and methods of the research and its practical-applied focus is indicated.  

In the first chapter – “Artificial Intelligence application parameters in the 

context of the Fourth Industrial Revolution. Changing the security’s paradigm.”, 

is explored the new political, economic, scientific and technical realities created 

by the Fourth Industrial Revolution and how they change the world around us - 

the security environment, political, economic and social relations are explored. It 

has been justified that new technological advances are spreading the new 

industrial revolution, from which new security threats arise. In the course of the 

research, the primary (basic) technological innovation that provoked recent 

changes in industry, scientific and socio-economic and political relations was 

established - Artificial Intelligence (AI). The ways of development, the different 

applications and the main focuses of improvements on it, are discussed. It is 

concluded that the struggle for geopolitical leadership in the field of technology 



is based on the development and prospects for the implementation of AI in all 

spheres of public life. In the context of the new industrial revolution, the 

parameters, development and characteristics of AI in the main social spheres, the 

effects of its development, as well as the need for the timely management of the 

challenges created by it, are analyzed and evaluated. The present work finds that 

the development and management of the consequences of the implementation of 

AI should be monitored and regulated at the state policy level. One of the main 

theses of the research is defined - the development of the digital world gives rise 

to security challenges, expressed in the protection and management of 

information, the control over the development of technologies and the resulting 

consequences for public economic and political life. The new industrial revolution 

offers many technological innovations capable of changing people’s life and the 

very understanding of being "human". These technologies must be carefully 

supervised in order to detect potential risks in a timely manner. Although new 

technologies and AI give rise to these challenges, at the same time they also offer 

numerous ways to build prevention against risks, one of which is self-learning 

algorithms that can be widely used, for example, in cyber security systems. 

The security significance of new phenomena and trends of a global nature 

are reported. The key characteristics and challenges caused by the phenomenon - 

Globalization 4.0. have been identified, the main features of which are expressed 

in the qualitatively new cultural, economic, technical, social (etc.) exchange. The 

new wave of globalization is redefining the relations between states and societies 

worldwide, changing the limits of its impact - in the digital era, and the limits of 

globalization impact become the limits of the cyber world. 

Cyber resilience of critical structures is becoming a key issue of security 

management. For technological progress to reach its optimal levels and realize its 

potential in all spheres, digital services and platforms must be protected. 

The new understanding of the state and the adaptation of its functions in the 

globalizing world are analyzed, on the basis of which it is necessary to create an 



instrument relevant to the new security environment, to achieve stability and 

timely management of security challenges. Globalization 4.0. determining the 

development of the key factors for the Fourth Industrial Revolution - digital 

economy and digital globalization, which fundamentally change trade relations, 

access to goods and services, cultural interaction between countries. 

Taking into account the fundamental changes occurring in the qualitatively 

new security environment, the transformations in the traditional concepts of 

defense, such as the change in the mechanisms of "hard" and "soft" power and 

their influence, are also evaluated. The historical connections between 

technological innovations and their exploitation in the military industry have been 

established. Military conflicts, both in the past and today, owe their evolution to 

new technologies, and they are becoming increasingly unconventional, with 

actors difficult for identification. New technologies have a profound impact on 

the way wars are fought, battles are organized and military strategies are 

developed. 

The parallel developments, technological improvements and successfully 

implemented projects, in the sphere of the military industry of four as of now, 

with claims for the following key geopolitical players, are examined. AI is a major 

component of the strategy of the US Department of Defense, China, Russia, India 

and others are vying for leadership in the next realignment of the balance of 

power. Although until now, the technological advantage is on the side of the US 

military power, China is starting to catch up in its quest to become a "scientific 

and technological superpower" (The State Council on Printing and Distributing 

Circular of the new generation of artificial intelligence development plan 2017), 

while the United States firmly defends its ambitions, launching several projects 

(before Covid-19) to develop AI in military affairs. 

In the first chapter, the first task of the dissertation work is solved - the 

characteristics are examined, the prerequisites are defined and the effects for 

politics, economy and security of the onset of the Fourth Industrial Revolution are 



established. The need for new approaches to managing the risks for security 

created by Globalization 4.0 is argued. 

 

Conclusions from Chapter One 

1. The fourth industrial revolution is a service revolution that deepens the 

integration of digital world and digital services, and this is happening at a speed 

unprecedented in human history. The technology symbol of the new technological 

revolution and the accompanying political, economic and social changes is 

Artificial Intelligence. 

2. The new limitations of Globalization 4.0 become the borders of the cyber 

world. Digital economy and digital globalization give rise to qualitatively new 

risks and threats, changing the security paradigm. 

3. The processes of intensifying military and strategic competition in the 

field of AI can lead to destabilizing dynamics of the arms race, resulting from the 

desire of states to develop capabilities to achieve military advantage. 

4. The transformation that occurs with the evolution of one of the most 

essential tools of soft power - digital public diplomacy - is a projection of the 

effects that new technologies have in the development of civil-political relations 

and political communication and in international relations. 

 

In the second chapter, "Political governance in the age of AI - challenges 

and solutions", the main strategic consequences of the new industrial revolution 

and the application of AI are identified, defined and structured, which pose 

security challenges in the main sphere of society's functioning. AI is the new 

center around which new geopolitical power will be built. The key players and 

the relationships between them are explored. After the collapse of the bipolar 

model, the geopolitical powers reoriented themselves towards building a broad 

network of the union, based on common economic and political interests. 

However, just as nuclear weapons lead to a new configuration of the "balance of 



power", so is and the next invention on such a scale - AI - will bring about a 

similar change. The transition from a bipolar to a multipolar model is not the last 

transformation in relations on the international stage. In the last few years, several 

new independent centers have slowly emerged, as well as two main ones that are 

undeniably direct competitors: 

 

Chart 1. Centers of the new geopolitical model 

 

The new paradigm of security is studied, the new understanding of the state 

and the adaptation of its functions in the world of Globalization 4.0 are analyzed. 

Key consequences and challenges to security are analyzed through the 

prism of international security - international economic relations, new 

protectionist and nationalist movements, trade wars, interstate relations, etc., 

together with the consequences at the national level (in the economy, politics, in 

state relations - business-citizens, etc.). Due to the fact that the main driver of 

emerging technologies is AI and its development and improvement is part of far-

sighted political and strategic thinking, AI is the starting point in the comparative 

analysis between countries fighting for future geopolitical supremacy. Almost 

every industry, in its digitization at the time of the Third Industrial Revolution, 

accumulates digital data that subsequently needs processing, storage and 



organization, and for each of these actions AI can be "trained" by algorithms. Its 

applications in the cyber security, scientific and military spheres make it an 

absolutely key factor for modern risk and threat management. 

To solve the research tasks, during the development of the analysis in this 

part of the presentation, the answers to 2 main questions are given: What are the 

challenges arising from new technologies, the development of which must be 

carefully followed? What necessitates the need to build a National Strategy for AI 

Development? The new geopolitical redistribution of power is carried out on the 

basis of possession and development of new technologies and in particular AI, 

and this gives rise to processes whose management and control require countries 

that wish to be among the competitive ones during the Fourth Industrial 

Revolution to develop their own strategies for the development of AI. 

In the course of the work, the challenges of the transformation of industrial 

branches and the role they will play on the labor market have been identified and 

structured - AI and automation are carriers of as significant changes as 

mechanization in agriculture and production was in previous revolutions. While 

some jobs will be lost, many more will be created, almost all of which will change 

to some degree. The Covid-19 crisis has accelerated existing trends and prompted 

organizations to reassess many aspects of the work environment. Important for 

the construction of effective policy strategies is the regular updating of data and 

forecasts for the future of the workforce and the workplace, which provide an 

indicator of the necessary policies and strategies to contain as quickly as possible 

the consequences that the labor market will face in the future, and crises like the 

one caused by Covid-19 give a clear idea of how successful they have been. 

Like the previous ones, the Fourth Industrial Revolution does not occur in 

all corners of the world at the same time, and the difference between high and low 

technology countries is most pronounced during a crisis. One such type of global 

crisis is the Covid-19 pandemic. In conditions of a pandemic, inequality is felt 

even more strongly. The different progress in production cycles between highly 



technologically developed societies on the one hand and lagging countries on the 

other gives its economic impact. The challenge will be to ensure that overall 

income growth does not end with those who own the machines, technology and 

new information resources. The world labor market is being redefined, 

respectively the centers of power - they all follow the so-called knowhow. 

In assessing the security risk posed by the new industrial revolution and its 

technological advances, it has been concluded that AI can be harnessed to achieve 

political goals. The potential for AI to be used for political purposes, from facial 

recognition to automated online surveillance as part of mechanisms to ensure safer 

and more peaceful lives, can increase the power that politicians have which could 

lead to strong control and even repress. Having so much information in the hands 

of the state is an opportunity to create a huge database that includes absolutely 

everything about the individual, and this information, under a certain political 

regime, can be used with not so good intentions. In the new digital environment, 

for this type of use of information, for limiting the freedom of citizens, the concept 

of "digital authoritarianism" was born. New technologies provoke the 

construction of new socio-economic, communication, information and political 

models. The serious challenges related to the development of AI, which can 

develop into risks if they are not effectively managed, are predicated by the fact 

that: 

1. Autonomous systems provide a new wave of opportunities for exercising 

power and tools for tracking and monitoring; 

2. The possibilities for misuse of personal data are increasing, and their 

protection is becoming more and more difficult; 

3. The diversification of the sources of information created opportunities 

for the entry of many sites, blogs, individuals who present as absolute truth, data 

of dubious credibility; 

4. The need to change the work process is tied to the "lifelong learning" 

framework, which is mandatory for the nature of the new industrial revolution.  



The new tools generated by Globalization 4.0 have the potential to be part 

of the solution, as evidenced by the experience of countries that are leaders in the 

field of AI. Using the case study method, "good practices" implemented in high-

tech countries whose societies are the first to face the transformations caused by 

the new industrial revolution have been identified and studied. Their approach to 

strategic documents related to the development and application of AI in various 

fields is examined - the positive effects are analyzed, as well as the principles on 

which they are based, together with the opportunities outlined by the future 

development of new technologies and AI. 

The conclusion is substantiated that in order for a country to be prepared 

for the changes occurring with new technologies and the conditions created by the 

Fourth Industrial Revolution, it must build policies to stricture its future priorities. 

Since the technology that will be the basis of the new redistribution of geopolitical 

centers is AI, scientific and technological capacity must necessarily be built as a 

primary condition for participating in the competition for leadership in the new 

era. And for small countries, the same condition is mandatory in order to 

guarantee their sustainable development. Therefore, when it comes to a "National 

Strategy for the Development of AI", it must meet the specific needs of the nation. 

Since AI developments are now seen as a "product" of strategic importance, a 

competition between countries has arisen, analogous to that of large IT 

companies, which furiously guard their production and constantly upgrade their 

competitors' products. The big players on the geopolitical scene are realizing the 

need for AI implementation and the benefits it will provide in the future. 

Therefore, most of them start building their national AI development strategies at 

a relatively early stage. One of the essential applications of the potential of AI, 

which is also the reason why it is seen as a scientific and technological 

achievement of the new world leaders, is the possibility to generate new military 

capabilities as well. The self-learning algorithms can also be used to predict the 

competitor's moves, allowing to adjust the tactics in time. Artificial intelligence 



can very quickly become a weapon, which is also the reason that the strategies for 

its development should be public and, to some extent, the scientific and 

technological breakthroughs in the field should be made public, with the mind 

that there is no access to the absolute degree reached in its development. 

From the conducted research and comparative analysis, between the 

countries claiming future leadership positions in the field of AI, the so-called 

"good practices" that can be used in the creation of national strategic documents 

for the development of AI: 

USA - the adoption of several national strategies for the development of AI 

in various spheres; although each area of public importance has its own strategic 

document, a separate AI plan has been created, which identifies the critical areas 

of AI and which sets the priorities for its development as a scientific and technical 

achievement; the establishment of a National Science Foundation, which will be 

the starting point of all academic units dealing with AI technologies; outlining the 

major challenges, risks, and threats to US prosperity and security in the 

development of AI. 

China - simultaneous adoption of several national strategies in different 

spheres for the development of AI; high control and enhanced monitoring; 

detailed organizational preparation, clearly allocated tasks and responsibilities by 

ministries and agencies, for each AI development document, there are well-

defined institutions that monitor and are responsible for annual reports and 

monitor compliance with the rules; clearly delineating the foci of the vision China 

wants to achieve in the field of AI. 

EU - numerous strategies, policies and, above all, financed and 

implemented projects, several of which are in Bulgaria; first developed strategy 

for categorization and assessment of the risk of the application and development 

of AI is certain areas; building and proposing a regulatory framework for the 

development of AI; established network of interaction of countries in the scientific 

and applied field of AI. 



Russia - directing the financing of investment funds in education, 

technological innovation and AI development; business also realizes the need for 

transformation and enhanced cooperation at the public-private and academic level 

- the "AI Russia Alliance" was created; enhanced cooperation at the supranational 

level (with China). 

The second chapter solves the second research task - defining the new 

paradigm of security in the era of Globalization 4.0 and analyzing the new 

understanding of the state and adapting its functions in the globalizing world. The 

need for a strategic document for the development and application of AI is argued, 

examining the good practices of high-tech countries that have developed and 

implemented national strategic documents for the development of AI. 

 

Conclusions from Chapter Two 

1. The new political and economic realities created by Fourth Industrial 

Revolution lead to a transformation of the geopolitical model. The change of the 

security paradigm, new threats and principles for solving interstate conflicts also 

lead to the need for new models for effective political management. 

2. The inequality between countries and between their populations is felt 

even more strongly, especially after the Covid-19 pandemic. The different 

progress in production cycles between highly technologically developed societies 

on the one hand and lagging countries on the other gives its economic impact. 

3. The new tools generated by Globalization 4.0 have the potential to be 

part of the measures against the challenges of Fourth Industrial Revolution. For 

this purpose, the "good practices" implemented in the high-tech countries whose 

societies are the first to face the transformations caused by the new industrial 

revolution must be studied. 

4. In order for a country to be prepared for the changes occurring with the 

conditions created by the Fourth Industrial Revolution, it must build timely 



policies to model its future priorities and build prevention against potential 

security risks. 

 

In the third chapter, “A theoretical model of a National Strategy for 

Artificial Intelligence of Republic of Bulgaria”, the tasks of analysis and 

application of the possible political approaches based on the indicated "good 

practices" to deal with the risks to security and political stability, from the 

application of AI and the new technological advances. The thesis is argued that 

national plans and strategies provide the opportunity for governments to initiate 

strategic actions, to define priorities and resources, to distribute responsibilities 

among the various structures involved in their preparation. Several AI application 

options are outlined, which can be a starting point when formulating future goals, 

for example: 

• Developing smarter products 

• Development of smarter services 

• Automation of production processes 

• Automation of a large part of state-administrative processes 

It is also possible to pursue these goals simultaneously, as long as the 

scientific and technological capacity of the nation allows it. Setting the goals and 

the course of development of AI can be determined after the clarification of the 

relevant ministry and after they are put up for wide public discussion. 

The main goal of the dissertation work has been fulfilled - on the basis of 

identifying the socially significant results of the application of AI and the 

technological achievements of the Fourth Industrial Revolution, to define the 

parameters of effective political governance. In the first part of the third chapter, 

the need for the development and adoption of a National Strategy for the 

Development of AI is proven, which will provide Bulgaria with the opportunity 

to draw its future development model, as well as determine its place among other 

high-tech countries. The need for such a strategic document is confirmed by the 



many adopted ones on an international scale, which define the direction of 

partnership between countries based on opportunities for joint projects. Against 

the background of accelerating trends in the development of the digital world - 

globalization, economy, political communication, etc., state institutions should 

work in a coordinated manner in order to be prepared for the inevitable changes 

in society and the economy, mainly due to the rise of new technologies, AI-based 

systems. In order for a country like Bulgaria to be adequate on the international 

stage and to take a proper place in the new redistribution of the geopolitical scene, 

it must inevitably create specific strategic documents for the development of the 

most relevant technology at the moment - AI. In this context, the transitional 

initiatives related to the development of AI in Bulgaria have been reviewed and 

evaluated: 

 

Table 1. Initiatives for the development of AI until 01.02.2022. 

The main positive qualities of the initiatives are defined, as well as certain 

categories that need improvement are identified. The possible approaches to the 

selection of a competent ministry under whose aegis to develop an effective 

strategic document for the development of AI corresponding to the needs of 

Bulgaria have been evaluated. When choosing a relevant ministry, it is important 



to take into account the experts' assessment of what type of AI is most suitable to 

develop in Bulgaria - aimed at cyber security systems - Ministry of Interior and 

Ministry of Defense, applications and software facilitating administrative activity 

- Ministry of Innovation and Growth, Ministry of e-Governance; educational, 

scientific and technological platforms for trainees - Ministry of Education and 

Science, etc. In view of the indicated opportunities for improvement, there are 

several options in future attempts to formulate a national strategy for the 

development of AI that could be combined regarding line ministry options and 

the inclusion of stakeholders in discussions: 

 

Table 2. Possible line ministries and interested parties, when drawing up a future 

National Strategy for the development of AI 

The main challenges to the development of AI in Bulgaria are formulated 

as follows: 

• data base to feed the AI; 

• financing; 

• professional staff; 

• creation of an "active environment" between institutions, business, 

academia and non-governmental organizations; 



The possible ways of their management and the need of constant 

monitoring are considered. Recommendations from the strategic documents of 

other countries that have successfully integrated active management policies are 

included.  

The practical-applied goal of the research has been fulfilled - a conceptual 

model for a National Strategy for the development of AI in the Republic of 

Bulgaria has been proposed. It takes into account all previous national advance 

strategic documents for the development of AI. Parts of the protocol adopted by 

the Ministry of Transport, Information Technologies and Communications 

(Ministry of Transport and Communications as of February 2022) October 2020, 

Concept for the Development of Artificial Intelligence in Bulgaria until 2030, 

have been preserved and cited. Model of a National Strategy for the development 

of AI, follows the logic of the content that a national strategic document must 

have according to the Methodology for Strategic Planning of the Republic of 

Bulgaria, and for this purpose it is divided into 6 main points:  

 

1. Introduction - part of the introduction should be precisely - a vision for 

the development of the sector - to give clear reasons for the preparation of the 

document, what will be the purpose of the strategic document, as well as to explain 

the need for it. What is AI, how is the concept and technologies of AI developing, 

how is its application developing, what effects does it have on the main spheres 

of society's functioning. How do these effects create problems for the sustainable 

and secure management of the functioning of these spheres? The answers to these 

questions should be given in this part so that even non-experts can understand 

why it is necessary to build a strategy for the development of AI, how important 

it is for industry, political stability, the labor market, the quality of life. 

2. Artificial intelligence – The engine of the new economic and 

technological progress - this point, should include - analysis of the state of the 

sector, as well as form the vision for the future state of AI in Bulgaria, after the 



goals set in the strategy are fulfilled, as all should be noted in this section. The 

aim of this stage is to properly assess the current situation in Bulgaria regarding 

the development and implementation of AI, taking into account the information 

that all groups interested in the process can provide. It is important to assess the 

state of the sector to identify the three groups related to AI - those who develop 

AI, those who consume AI, and those who create conditions for the development 

of AI. 

3. Main goals of the National Strategy for the Development of AI - to this 

point, two of the structural requirements to the Methodology for Strategic 

Planning in the Republic of Bulgaria can be added - part of the guiding principles 

in the implementation of the strategy and part of strategic goals. Determining the 

main objectives of the National Strategy for the Development of AI is 

undoubtedly one of the most important phases of the preparation of the document. 

This will provide a basis for the decisions to be made in the subsequent stages of 

the strategy, the setting of the objectives, the specification of the indicators and 

the preparation of the related implementation plan. Also, the guiding principles 

for its implementation should be clearly indicated. The strategic goals laid down 

in the strategy must reflect the final effect for society, the result of the 

implemented policy, give a clear answer to the question - How should it develop 

and what form of AI should be developed? To meet these requirements, objectives 

must have clear and precise wording that can be understood even by people who 

are not experts in the given field. 

4. Stages of strategy implementation. Priority sectors. - since the 

introduction of AI and new technologies does not happen at the same speed in 

different sectors due to different degrees of readiness of technologies for 

implementation, there is a danger of insufficient preparedness of certain sectors 

to adopt them. It is particularly important, in the strategy, to lay down the 

frameworks of financial investments, the way to attract personnel, as well as to 

create a consensus environment in the separate sectors between experts, users, 



business and others. Important at this stage of the preparation of the National 

Strategy for the development of AI is the determination of priority sectors. 

According to the logic of the reviewed strategic documents and the conclusions 

drawn based on the Bulgarian reality, the following priority sectors are proposed: 

1) cyber security – the need for AI development in the cyber security sector 

will help to build a stronger and cyber-threat-resistant system, the users of which 

would be all government institutions that are already so closely tied to 

digitalization. 

2) scientific and scientific-applied research - an absolutely fundamental 

sector for the development of AI, without which the progress of the technology of 

self-learning algorithms would not advance. 

3) healthcare - the importance of the sector stems not only from the 

confrontation with the Covid-19 pandemic and the awareness of the need for basic 

changes, but also due to the slow pace of adoption of digitization in the sector in 

Bulgaria. Facilitating health workers, doctors and medical staff, is fundamental to 

improving the quality of service. 

5. Activities, projects, transfer of innovations to industry and the public 

sector. - in this part of the strategy, the stage of activities to achieve the goals 

should be reached. Placing specific projects is related to giving more serious 

vision to the strategic document, as projects that are already underway can be 

considered, but special attention should be paid to the importance of their 

implementation. AI can help modernize and ubiquity intelligent solutions in all 

spheres - economy and social life, communication technologies, by creating an 

innovative national infrastructure for e-services to provide a simplified, fast, red 

tape-free system, with a high degree of of network and information security. 

6. Monitoring the implementation of the strategy. Expected results. - the 

last necessary element according to the Methodology for Strategic Planning of the 

Republic of Bulgaria is expected results from the implementation of the planned 

activities. Monitoring is necessary to ensure the implementation of the strategy 



and its objectives, as well as to ensure the expected results. It is necessary in the 

National Strategy for the development of AI, not only the goals but also the 

expected results of the implementation of the planned activities. It is necessary to 

register the results, as they are the main measuring unit for the change in the state 

of the areas in which the strategic document had an impact - before and after its 

implementation, as well as the consequences of this change in relation to the 

institutions, the market and society as a whole. 

In addition, several recommendations have been made in the creation and 

monitoring of the National Strategy for the Development of AI. Responsible for 

the implementation of the strategy should be the ministry under whose auspices 

the strategy is implemented, in case no other control body is mentioned in it, 

which will carry out the monitoring and follow up on the implementation of the 

activities. It is recommended to create an interdepartmental working group that 

includes experts and the representatives of the interested parties - business, 

citizens, non-governmental organizations, who will also be part of the process if 

it is necessary to adjust the goals or plans for the development of AI, in the 

progress of the implementation of the national strategy.  

In the third chapter, the third research task is solved - development of a 

conceptual model of a National Strategy for the development of AI, adequate for 

the Bulgarian reality, as a mandatory prerequisite for effective management of the 

predicted challenges, risks and threats caused by the new industrial revolution.  

 

Conclusions from Chapter Three 

1. In order for a country to be adequate on the international stage and to 

take a proper place in the new redistribution of the geopolitical power, it must 

necessarily create specific strategic documents for the development of the most 

relevant technology at the moment - AI. 

2. The development and adoption of the "National Strategy for the 

Development of AI" will provide Bulgaria with the opportunity to draw the future 



development model of the country, as well as be a prerequisite for an adequate 

place in the new technological era. 

3. Providing complex conditions for the development of AI is essential for 

its progress to take place. Attention should be paid to several main factors, without 

which the AI development process in Bulgaria would be impossible - database, 

funding, professional staff and "active environment".  

4. The adoption of a National Strategy for the development of AI is of 

priority interest for Bulgaria, in connection with which the study of the structure 

and content of a model of such a strategic document meets this objective necessity. 

The proposed conceptual model complies with the requirements for a national 

strategic document in the Strategic Planning Methodology of the Republic of 

Bulgaria.  

 

General conclusions 

1. The research on the topic “The Fourth Industrial Revolution and the 

Application of Artificial Intelligence – Strategic Implications for Security”, 

confirmed the high relevance and importance of the need for analysis and 

assessment of new cardinal changes for security, in the context of Fourth 

Industrial Revolution.  

2. The results of the analysis confirm the need for a change in political 

governance methods of countering and managing the consequences of risks and 

threats in the context of the Fourth Industrial Revolution, the deepening 

penetration of AI and other global challenges in the modern security environment.  

3. The change of the security paradigm, the new threats, the disagreement 

with the internationally established order and principles for solving interstate 

conflicts, also lead to a change in the models of relations between individual units 

in the states themselves. The study of the new security paradigm, the analysis of 

the new understanding of the state and the adaptation of its functions in the 

globalizing world, are necessary in order to create and introduce a new relevant 



to the new security environment to achieve stability in the context of a 

dynamically developing world. 

4. An absolute imperative is the need for strategies to transform and 

optimize management processes so as to build the strongest possible prevention 

against the security challenges posed by Fourth Industrial Revolution. 

5. Through a comparative analysis of a number of strategic documents of 

high-tech countries that have developed and implemented national strategies for 

the development of AI, effective policy approaches based on "good practices" can 

be identified to address security and political stability risks from the application 

of AI and new technological advances. The new mechanisms for managing the 

challenges must be based on renewed strategic priorities in the context of the 

increasing use of self-learning AI algorithms. 

6. In the course of the analysis, the working hypothesis was proven that the 

creation of national strategic documents provides an opportunity for leaders to 

initiate strategic actions by defining the risks and defining the practices for the 

development of AI.  

7. The proposed conceptual model for a National Strategy for the 

development of AI takes into account all previous national preliminary strategic 

documents for the development of AI. 

8. The results obtained from the dissertation research can be used in the 

preparation of a national strategic document for the development and application 

of AI in the Republic of Bulgaria.  

 

 

Inference 

Identifying the fundamental changes that new technologies and AI in 

particular bring about, requires new mechanisms to manage the risks. Policy 

decisions and actions, in the age of the new industrial revolution and Globalization 

4.0, must be based on renewed strategic priorities in the context of the increasing 



use of self-learning AI algorithms. Technical progress in machine learning, the 

combination of faster computers, huge databases, self-learning algorithms, as well 

as the pace of their adoption by society, enables people to show incredible 

creativity in creating and improving new ideas, technologies and even industries. 

However, the rapid rise, be it technological or economic, leaves less opportunities 

to react to the negative processes arising in the course of the new industrial 

revolution. It is the responsibility of public administration to nurture progress by 

providing the necessary effective policies, vision and strategic actions, while at 

the same time managing risk and building capabilities to counter challenges. 

Machine learning is evolving and offers many avenues for exploration, further 

boosted by trends for high investment in AI development – public and private. A 

key role in designing the future reality will be forward-thinking and acting, both 

in the public and private sectors. The fourth industrial revolution has the ability 

to change the traditional labor market, leading to a strong social inequality - as a 

result of automation, many jobs will be closed, at the expense of an increase in 

the number of safe and high-paid professions. Developing strategies, testing 

mechanisms to deal with the negative consequences of the Fourth Industrial 

Revolution, leads to the creation of the right solution so that future social and 

economic threats to societies are limited. 

It is clear that the existing methods cannot be applied entirety - they are 

derived from other industrial eras, carriers of other social and market 

transformations. The socio-economic and political consequences of the 

application of AI and new technologies are derived from them, realized on the 

basis of their application in different spheres, therefore the answers to the 

upcoming challenges will probably also be created by the new circumstances. 

High-tech countries, already experiencing the transformations of social, economic 

and political relations and facing the security risks that result from them, are 

laying the foundations of "good practices". Researching and applying them, in a 

context adequate to our reality, is an effective way to master the security 



consequences of the Fourth Industrial Revolution and the expanded application of 

AI. 

ТHEORETICAL AND SCIENTIFIC - APPLIED RESULTS 

 

Theoretical results 

 

1. The topic of the strategic implications of the new technological 

revolution is conceptualized as a problem of security theory and management. Its 

content and parameters are defined. 

2. The main new security challenges in the context of the Fourth Industrial 

Revolution are defined, structured and analyzed and policies for their 

management are proposed. 

3. A comparative analysis was made and relevant national and international 

strategic documents related to the development and implementation of AI were 

evaluated in terms of their effectiveness and applicability. 

 

 

Scientific - applied results 

 

1. International "good practices" of high-tech countries that have developed 

and implemented national strategic documents in the field of AI have been 

identified. 

2. Practical recommendations have been formulated for the initiation of 

political actions on the creation of a strategic document relevant to Bulgaria, 

defining priority sectors, resources and monitoring. 

3. A conceptual model of the National Strategy for AI development of the 

Republic of Bulgaria has been proposed. A possible form of its preparation has 

been structured. 
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