
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.

Основна научна област:
Обществени науки

№ на договор:

Начална дата на проекта и срок на договора:

Заглавие на проекта:

Китайската инициатива  „Един пояс – един път“ в Черноморския регион: анализ на
възможностите и рисковете за България

Базова организация:

УНСС

Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Доц. д.ик.н. Георги Чанков Георгиев

Общ размер на договореното финансиране:

120 000 лв.
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

В центъра на вниманието на китайската стратегия е инициативата „EПЕП“, която има за цел
да  обедини Европа  и  Азия  с  помощта на транспортни  коридори по суша и  вода,  като
улеснява обмена между основните търговски партньори, ЕС и Китай. Акцентът е основно
върху логистиката - изграждане на хъбове (гари, складове и пристанища), високоскоростни
железопътни  линии  и  нови  морски  маршрути,  съкращаване  на  продължителността  на
транспорта. 
Поради  мащаба  и  целите  си  инициативата  „EПЕП“  предлага  алтернатива,  способна  да
съживи  застоялата  световна  икономика  и  като  такава  изисква  подробен  анализ  на
възможностите, които предлага.
Актуалност  за  България: От  гледна  точка  на  националния  интерес  на  България  е
необходимо да се проучат всички варианти на „Новия път на коприната”, който може да
премине през нашия регион. Страната ни е част от форума 17 + 1, който включва страните
от  региона  на  по-широк  Черно  море.  България  трябва  да  играе  по-активна  роля  за
насърчаване  на  сътрудничеството  на  ЕС  с  Китай,  използвайки  удобното  си  географско
местоположение.
Работни хипотези:
• Съществуват обективни условия за изграждане на единна Евразийска икономическа зона
въз основа на проекта „EПЕП”, комбиниран с единна Евразийска енергийна мрежа;
•  Черноморският  регион  се  очертава  като  единна  подсистема  на  Евразийското
икономическо пространство, като важността му надхвърля регионалните измерения;
• Като се имат предвид динамичните политически промени през последните години, в
Черноморския регион има увеличени рискове, които изискват укрепване на механизмите
за колективна сигурност;
•  България  изпитва  затруднения  при  формулирането  на  ясна  визия  за  нейното
местоположение  в  рамките  на  Евразийското  икономическо  пространство,  така  че
успешната политика трябва да бъде подкрепена от задълбочен анализ на възможностите,
които предлага инициативата „EПЕП“.
Предложеният  съвместен  изследователски  проект  изисква  прилагането  на  сложен  и
интердисциплинарен системен подход. Същността на темата изисква знания от различни
научни области - икономика, история, инженерство, геополитика и др. Изследването на
интердисциплинарен анализ позволява синтеза на по-обширни знания и картографиране
на системните взаимовръзки. Динамиката на развитието на енергийното и транспортното
поле  трудно  може  да  бъде  разбрана  чрез  перспективата  на  единна  дисциплинарна
перспектива.
Резултатите  от  проекта  не  са  предвидени  за  търговска  употреба.  Те  ще  бъдат

разпространени  до  заинтересованите  институции  чрез  дебати  на  кръгла  маса  и

конференции, печатни материали и медийни събития. 

Целта на проекта е да допринесе за обогатяването на учебния материал и да подобри

качеството на изследванията и преподаването по дисциплините, водени от членовете на

екипа.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

УНСС

Ръководител на научния колектив

Доц. д.ик.н. Георги Чанков Георгиев

Участници:

1. Проф.  д-р  Христина Николова,  ф-т  „Икономика на  инфраструктурата,
УНСС

2. Доц. д-р Мариана Тиен, Институт за държавата и правото, БАН

3. Доц.  д-р Паскал Желев,  ф-т  „Международна икономика и политика“,
УНСС

4. Доц. д-р Елизабет Йонева, ф-т „Международна икономика и политика“,
УНСС

5. Доц. д-р Антонина Хабова, ф-т „Международна икономика и политика“,
УНСС

6. Ясен Георгиев, , ф-т „Международна икономика и политика“, УНСС, 
Институт за Икономическа Политика

7. Мариана Трифонова, ф-т „Международна икономика и политика“, 
УНСС,  Институт за Икономическа Политика

8. Изабел Лазова, докторант, ф-т „Международна икономика и политика“, 
УНСС

Учен
Учен
Учен
Учен
Учен
Докторант
Докторант
Докторант

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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