
Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 
1 Политика и политически отношения. Вътрешна и външна политика. 

Взаимодействия Външнополитически процес. Външнополитически курс. 

Субекти и обекти на външната политика. Различие между “субект на 

външната политика” и “субект  на външнополитическия процес” 

2 Външна политика и общество. Обществена подкрепа. Начини за 

постигането `и. Външнополитическа стратегия и външнополитическа 

тактика. 

3 Алгоритъмът “Потребност – Интерес - Цел”. Външната политика – 

царство на интересите.  

4 Партикуларни и национални интереси. Определяне. Националните 

интереси – основа на външната политика. Други външнополитически 

интереси и взаимодействие с тях. 

5 Външнополитическо целеполагане. Понятие за външнополитическата 

цел. Определяне на целите. Дърво на целите. Връзки между целите. 

Определяне на средствата. 

6 Външнополитически ценности и приоритетни системи. Принципност,  

гъвкавост или конформизъм при външнополитическото поведение. 

7 Понятие за външнополитически механизъм на държавите. Основни 

елементи Особености.  

8 Външнополитически механизъм на Република България. Принципи и 

основни характеристики. Разделението на властите и единството на 

външнополитическото поведение на държавата 

9 Функции и правомощия на Законодателната власт в областта на външната 

политика. Взаимодействие с изпълнителната  власт 

10 Функции и правомощия на българския президент в областта на външната 

политика.. 

11 Ролята на Конституционния съд. 

12 Функции и правомощия на Министерството на външните 

работи.Устройство и принципи на дипломатическата служба на  

Република България. 

13 Понятие за информацията. Особености на външнополитическата 

информация. Първична и вторична външнополитическа информация.  

14 Информация и дезинформация. Начини за откриване на 

външнополитическата дезинформация. 

15 Източници и канали на външнополитическата информация. Движение на 

външнополитическата информация. 

16 Научно обезпечаване на външната политика – значение и необходимост. 

Връзката “фундаментално – приложно” знание в сферата на външната 

политика на държавата. 

17 Външнополитическа експертиза. Понятие за външнополитически експерт. 

Видове експертизи. 

18 Външнополитически решения. Особености. Видове външнополитически 

решения. Последици и ефективност. Проблемът за риска. Рисковани 

решения. 

19 Външнополитически проблеми. Проблемни ситуации и тяхното 

анализиране 



20 Същност и роля на външнополитическото прогнозиране. Научно и 

интуитивно прогнозиране. Хипотези и тяхната 

проверка.Външнополитически сценарий и външнополитическо планиране. 

Начини и методи за  външнополитическо прогнозиране (индивидуално, 

колективно, методът “Делфи”, външнополитически “игри”, компютърни 

симулации и др.) 

21 Подготовка и вземане на външнополитическите решения. Анализ на 

външнополитическите ситуациите. Разработване и избор на варианти 

22 Средства на външната политика. Критерии за избора им. Взаимодействия 

между тях.. 

23 Силата като средство за постигане на целите на външната политика. 

Възможности и недостатъци на силовата външна политика. Основни 

теоретични школи за ролята на силата в сферата на външнополитическите 

отношения – политически реализъм и политически реализъм. Политика от 

позициите на силата в условията на блоковото противопоставяне. Новите 

условия в международната среда след края на Студената война. 

24 Положение и възможности на държави, които не разполагат със силово 

превъзходство. Стратегия за защита на техните външнополитически 

интереси. Участие в съюзи, системи за колективна сигурност, 

интеграционни общности и други способи за защита на техните интереси. 

25 Дипломация – общо понятие и историческо развитие. Наука или изкуство. 

Преимущества на дипломацията за постигането на външнополитическите 

цели. Дипломатическата тайна и демократичната прозрачност на 

дипломацията.. Дипломация и парадипломация 

26 Дипломатически апарат – особености и устройство. Видове 

дипломатически органи. Дипломатически отношения. Видове 

дипломатическото  представителство Постоянно представителство – 

учредяване и функции. Дипломатически мисии ad hoc. 

27 Дипломати и дипломатически агенти. Изисквания на професионализма. 

Дипломатически статус, права и задължения на дипломатите. 

Дипломатически статус на международните длъжностни лица.  

28 Видове и форми на дипломатическо общуване. Официално и неофициално 

общуване. Дипломатически разговори и преговори. Класическа и 

многостранна дипломация – общото и различното между тях. Качества на 

устното (вербалното), писменото общуване и общуването чрез знаци.  

29 Език и форма на дипломатическите взаимодействия. Дипломатически 

документи – видове, форма и значение.  

30 Дипломатически протокол – същност и развитие. Правила за 

старшинството. Дипломатически церемониал. Изисквания при личното и 

при писменото общуване. Изисквания при дипломатически приеми и при 

други публични мероприятия. Изисквания към личното поведение на 

дипломата. 

31 Способи за постигане на споразумения – убеждаване и компромис. 

Същност, преимущества и недостатъци  на компромисните решения. 

Външнополитически линкидж. Дипломация и парадипломация Начини за 

увеличаване на маневреното поле. Линкидж. 

32 Дипломатически преговори – същност, организиране и осъществяване. 

Изкуството да се преговаря. Позиционно преговаряне и преговаряне на 

основата на интереса. Начини да се повиши ефективността на 

преговарянето. Значение на маневреното поле и на неговото разширяване.. 



Преговори при неблагоприятна  ситуация. 
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