
„Ролята на външната политика за изграждането на положителен 
образ на България в чужбина“. 

  

Приемам, че образът на Република България в чужбина се определя 
от националните цели и приоритети, както и от концепцията за национална 
сигурност в ситуацията на процеса на глобализация. Така основен, 
отправен пункт на настоящото изложение е именно мястото, на което 
България се позиционира и начина, по който самоопределя външната си 
политика, спрямо основни вътрешни потребности и фактори 
като: териториалните дадености, историческите предпоставки, 
демографските проблеми, външното влияние, природните ресурси, 
кадровия потенциал, състоянието на държавата във вътрешнополитически 
и икономически аспект, които  в определена степен предопределят и 
допринасят за този образ. Това са външни и вътрешни фактори, които 
влияят върху външната политика и съответно върху образа на България зад 
граница. Те се преплитат във всеки аспект, имат времеви параметри и 
могат да бъдат субективни. 

  В глобализиращия се свят целите и приоритетите се определят на 
регионално или международно равнище, но все пак се одобряват на 
национално ниво. Естествено възниква и въпросът - доколко 
националните цели и приоритети съвпадат с целите и приоритетите на 
ЕС и международната общност? Понякога те си противоречат и взаимно 
се изключват. Липсата на ясно определени национални цели и 
приоритети води до кризи във вътрешно политически план в различните 
сектори, предизвикани от противоречия. Без стабилна политическа и 
социално-икономическа среда на национално равнище, трудно можем да 
постигнем положителния образ, към който се стремим. 
Вътрешнополитическите процеси неизбежно влияят върху външната 
политика и върху образа на България в чужбина, независимо от старанието 
на нашите официални представители. 

Разбира се, кадровия потенциал е основен инструмент за влияние на 
международната сцена, от гледна точка на изграждането на положителен 
образ на държавата. Това са кадрите, които България излъчва като свои 
представители на национално, регионално или международно равнище. 
Тук трябва да се отбележи ролята на приемствеността в политиката и 
взаимодействието между институциите. Изключително е важен и 
правилния подбор на подходящите хора, но в динамиката на глобалния 
свят изискванията и критериите са много.  



Така предизвикателствата пред външната ни политика доказват 
необходимостта  доброто образование и подготовката на кадрите да бъдат 
заложени  като реален национален приоритет. 

Основното, което трябва  да се открои от настоящото изложение 
е необходимостта от целенасочени политики, на базата на ясно 
определени и разписани национални цели и приоритети. От тук 
и необходимостта от добри кадри,  образовани и целенасочени хора по 
конкретните политики.  

           

Искра Милева 

  

  

  

  

  

  

  

 
 


