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I. Обща характеристика на дисертационния труд  

Актуалност  

Темата за силата е с непреходна актуалност в теорията и историята на 

международните отношения. Днес нейните теоретични и практически 

измерения са във фокуса на вниманието не само на политици и изследователи, 

но и на обикновените хора.  

В края на деветдесетте години на двадесети век приключва най-

значимото блоково противопоставяне в човешката история – Студената война. 

Това е първият конфликт с такива мащаби, в който победата е извоювана с 

културни, информационни, дипломатически и икономически, а не с военни 

средства. Още в трактатите на Сун Дзъ идеята да победиш врага, без да се 

сражаваш, се разглежда като висша форма на военно изкуство, но падането на 

Желязната завеса преобърна парадигмата за сила в глобалните отношения.  

Днес, все повече анализатори оценяват силата не единствено като 

ресурси, а и като поведение, повлияване и резултат. Появи се ново академично 

понятие – „мека сила“. Авторът му, Джоузеф Най Младши не претендира за 

евристика. Той назовава политически и социален феномен, съпътствал 

човечеството при всичките му конфликти „avant la lettre”, но придобил 

изключителна значимост днес, катализиран от информационната революция. 

Има автори, които оспорват релевантността на меката сила, аргументирайки 

се с нарастващата конкуренция между гигантите САЩ, Китай, Индия и 

прогнозират, че през 21 век силата ще е тази на стратегическите съюзи. 

Военното напрежение в Украйна, Сирия и Кавказ идва като потвърждение на 

тази теза. Но двата вида сила са континуум, а не дихотомия и двете концепции 

се допълват, а не се отричат. Нещо повече, те трябва да се разглеждат 

интегрирано. А в практически план, ефективното съчетаване на мека сила с 
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дипломация, икономическа мощ и твърда сила, изгражда интелигентната сила, 

която големите актьори заявяват като основна стратегия във външната си 

политика. 

Промяната в парадигмата на силата в международните отношения е 

обусловена от контекста на новата епоха и радикалната трансформация на 

света. Днес той е все по-мрежов и по-малко йерархичен или анархичен. Все 

повече предизвикателства, рискове и заплахи са нетрадиционни 

(антропогенни, техногенни, пандемии и др.) и изискват нетрадиционни мерки.  

Естествено, измеренията и характеристиките на силата не могат да останат 

същите и изследването на тази промяна е актуална тема в академичните и 

политическите среди. 

Значимост 

Макар темата за силата да е много популярна и разработвана, 

настоящата дисертация предлага изследване на една недостатъчно проучена 

ниша в познанието за нея. Тя разглежда проекциите на глобалната сила в един 

тесен и малко изследван през тази призма, (но много важен за нас) регион – 

Югоизточна Европа (ЮИЕ).  

Ключовите геополитически актьори играят на „голямата шахматна 

дъска“ на глобалната политика и повечето анализи на силата също са глобални 

или макрорегионални. Отделните региони са просто квадратчета. Какви 

инструменти на силата и доколко ефективно са използвани от основните 

геополитически актьори в района на Югоизточна Европа е сравнително малко 

изследван научен проблем, който може да хвърли светлина върху сегашната 

геополитическа ситуация и да помогне да се прогнозира бъдещето развитие на 

региона, в който се намира и България. Освен общата значимост на темата като 

научен проблем, тя е и практически важен проблем, свързан с националната 

сигурност на нашата страна, защото оценява средата за сигурност, в която ще 
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продължат да се взимат важните решения за съдбата на България. Страната ни 

е обект на силови въздействия от ключовите геополитически играчи и 

осъзнаването на параметрите на това въздействие (твърда, мека, интелигентна 

сила, привличане и принуда), е задължително условие за създаването на 

ефективни външнополитически стратегии.  

Това съчетание на научен и практически аспект определя значимостта 

на темата на дисертацията.  

Обект на изследване е силата в международните отношения с 

централната и ключова роля на меката сила в съвременната епоха. 

Предмет на изследване са параметрите, инструментите и 

перспективите на силата на ключовите за Югоизточна Европа геополитически 

актьори, както и възможните сценарии за бъдещето на геополитическото 

противопоставяне в света и региона като база за изграждане на стратегия на 

интелигентната сила на Република България.  

За страните в региона са характерни качествени разлики в култура, 

политически ценности и интереси във външната политика. Затова изборът на 

изследваните актьори е обусловен от тяхната относителна тежест в този 

конкретен контекст. Това са силите, образно казано, на миналото (Русия и 

Турция), на настоящето (ЕС и САЩ) и силата на бъдещето, (колкото и условно 

да е допускането - Китай).  

Целта на дисертационния труд е на базата на съвременните концепции 

за силата в международните отношения, да се оцени ефективността на нейното 

прилагане от ключовите за ЮИЕ геополитически актьори и в този контекст да 

се направят сценарийно планиране на бъдещето на силата в региона и 

концептуален модел на стратегия за „интелигентна сила“ на Република 

България.  
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Приложната цел на изследването е да се определят ефективни подходи 

и критерии за формиране на стратегии, да се предложат на вниманието на 

академичната общност и на държавните институции актуални насоки за 

изработване на политики, касаещи националната сигурност. Предложената 

методология за изработване  на стратегия за интелигентна сила, базирана на 

сценарии, е стъпка в тази посока.  

Задачи на дисертационния труд: 

1. Изследване еволюцията на силата в международните отношения, на 

различните видове сила, на източниците и моделите им на влияние в 

съвременната епоха. 

2. Анализ на условията в ЮИЕ и оценка на ефективността на 

прилагането на твърда, мека и интелигентна сила от ключовите 

геополитически актьори (САЩ, ЕС, Русия, Турция и Китай), с акцент върху 

меката сила. 

3. Сценарийно планиране на „бъдещето на силата“ в региона: 

формулиране на алтернативни сценарии до 2045г. и на национална стратегия 

за интелигентна сила в контекста на потенциалните възможности и рискове за 

националната сигурност.  

Методология и инструментариум 

Основно използваните научноизследователски методи са 

интердисциплинарни. Това се обуславя от факта, че силата трудно може да 

бъде точно измерена, меката сила има субективен характер, а интелигентната 

сила често се проявява ex post. Използвани са анализ, синтез, обработка на 

статистическа информация, мултидисциплинарен подход в изучаване на 

външната, вътрешната и глобалната и регионалната политика, качествен 

контент анализ, сравнителен анализ, pest - анализ и swot - анализ, сценарийно 

планиране, case study и IDEF0 методи. Анализирани са данни от научната 
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литература, медийните публикации на американски, руски, турски, български 

и европейски автори.  

Основният изследователски въпрос е дали в променящия се контекст 

на епохата, света и региона на ЮИЕ ще нараства ролята на меката сила във 

външнополитическото поведение на ключовите актьори, или вследствие на 

деглобализацията, ускорена от пандемията „Ковид-19“ и военния конфликт в 

Украйна, довели до засилване на национализма, те ще прибягват по-често към 

твърда сила.  

Изследователската хипотеза е, че в условия на стратегическа 

неопределеност и различни сценарии за бъдещето, интелигентната сила е 

оптималният път за гарантиране на националната сигурност на големите сили, 

но в още по-голяма степен на държавите с ограничен ресурс за влияние.  

Изследването има следните ограничения: 

1. Географски – фокусът на изследването е върху Балканите и ЮИЕ. 

2. В периодизацията – изследването се детерминира във времето след 

края на блоковото противопоставяне. Сценариите са разработени с хоризонт 

до 2045 г. (Работата е завършена в началото на военните действия в Украйна 

през 2022г.) 

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 получените научни и приложни резултати могат да 

бъдат слушатели, студенти и специализанти, които желаят да подобрят своята 
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квалификация, в съответствие с изискванията на образователните стандарти в 

образователното направление 9.1. „Национална сигурност”. 

 

II. Кратко съдържание на дисертационния труд  

Съдържанието на научното изследване е структурирано в увод, три 

глави и заключение под формата на общи изводи, резултати и препоръки към 

компетентните институции. Обемът на труда е 237 страници, от които 216 

страници изложение на съдържанието и 15 страници библиография списък с 

използвани съкращения и списък на графиките и таблиците. Библиографията 

съдържа 217 източника на български, руски и английски езици, които реално 

са използвани и цитирани в работата. От тях 92 са на кирилица, 125 - на 

латиница. Библиографията на дисертационния труд включва класически 

изследвания като тези на Х. Моргентау, К. Уолц, С. Уолт, Дж. Миършаймър, 

Дж. Айкънбъри, Дж. Най. Р. Кохейн представени са, тези на К. Флинт, А. 

Подберезкин, А. Давутоглу, Сб. Бжежински, Н. Бекярова, както и 

съвременните изследвания на Ш. Зубов, П. Мейсън, М. Кастел, Мозез Наим, 

Н. Слатински, В. Милина, К. Уолфли и Х. Онесорге и други. Всички те са 

пречупени през множество научни статии и медийни публикации, даващи 

информация за глобалните тенденции и за контекста на региона.  

В увода е описана общата концепция на научното изследване. 

Обосновани са актуалността и значимостта на темата, формулирани са 

обектът, предметът, целта и задачите на изследването, изложени са основните 

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

насоченост. 

В първа глава „Новата парадигма на силата в съвременните 

международни отношения“ теоретично са разгледани политическите, 

социеталните, икономическите, финансовите и технологичните промени в 
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съвременния свят, които са движещи сили на еволюцията на силата в 

международните отношения. Ключовата важност на „вечния въпрос за силата“ 

е аргументирана чрез лежащите в основата ѝ биологични, психологически и 

социални подструктури, които я правят иманентна характеристика на всяка 

човешка интеракция. Аргументиран е изводът, че силата е фундаментално 

понятие в социалния домейн, тя е универсална обяснителна концепция на 

всички нива на човешка интеракция и това е така през цялата човешка история 

Тези дълбоки корени на концепцията за сила, изискват анализът ѝ в контекста 

на повлияването и резултатите от употребата ѝ, а не единствено според 

силовите ресурси. Повлияване и резултат в информационната епоха се 

постигат освен чрез натиск и принуда (първо лице на силата) и чрез използване 

на второто и третото лице на силата (определяне на дневния ред и формиране 

на предпочитания). Оттук произтича и разглеждането на силата в двете ѝ 

основни проявления, през дескриптивните понятия за твърда и мека сила и 

нормативната оценка на успешните стратегии за прилагането им чрез 

оценъчното понятие за „интелигентна сила“. 

Вземайки за отправна точка централната роля на силата в основните 

теории на международните отношения, е оценена тяхната обяснителна сила. 

Установено е, че двете основни теории (реализъм и либерализъм), предлагат 

различен философски поглед към света, основан на дуалистичния сблъсък 

между анархията и легитимността. Заключавайки, че „силата на правото“ и 

„правото на силата“ са две противоположни, но релевантни стратегии в 

глобалната политика, е направен изводът, че те трябва да се разглеждат 

интегрирано. Този извод, както и световните процеси на преход и 

разпръскване на силата и свързаните с тях промени в структурата на глобалния 

политически ред са изведени като аргумент за необходимостта от нова 

парадигма на международните отношения. Предложен е теоретичен модел на 
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системата на международни отношения, който има три основни 

характеристики: 

 сложна, хетерогенна, многопластова мрежова структура с няколко 

нива на взаимодействие (военна, икономическа и трансгранична сила),  

 процес, основан на базата на силата в международните отношения 

разбирана като влияние и прилагана в рамките на комплексната 

взаимозависимост. 

 актьори, не само държавни, но и недържавни и микросили.  

Моделът дава възможност за паралелно проследяване на силовото 

взаимодействие на полето на твърдата и мека сила и оценка на интелигентната 

сила. 

За целите на анализа е направена таксономия на ресурсите, 

инструментите и моделите на прилагане на твърда, мека и интелигентна сила. 

Меката сила е разгледана първо на ниво ресурси – култура, политически 

ценности и външна политика. На второ място са анализирани инструментите 

на меката сила, в лицето на публичната дипломация и личностната 

дипломация. Откроени са и двата основни подхода – активен и пасивен, в 

практическото приложение на меката сила. Класациите за мека сила на 

големите консултантски къщи и брандинг компании са приведени в подкрепа 

на тезата, че меката сила е количествено измерима. Все пак анализът на 

концепцията, особено в психологическия ѝ аспект, показва, че правилният 

подход към изследването на феномена е свързан с разглеждането на 

прилаганата, от конкретен актьор в конкретен театър, мека сила по отношение 

на друг актьор, водеща до специфичен отговор, приемане и конкретен 

резултат. 

Твърдата сила е изследвана в аспектите на военната, икономическата 

сила, санкциите и кибер силата. Всеки от тях е анализиран от гледна точка на 
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ефективността и ефикасността в съвременната среда за сигурност. В контекста 

на новите поколения война, модалностите на военната сила, и новите 

технологии е откроена комплексната същност на военния инструмент. 

Икономическата сила е разгледана в светлината на комплексната 

взаимозависимост, генерираща чувствителности и уязвимости и лимитираща 

твърдата ѝ употреба във външната политика. Санкциите са инструментът, 

който най-ясно демонстрира пределната полезност на тази употреба. 

Структурирането на пазарите доказва своята ефективност на полето на 

икономическата сила. Киберсилата е силата на бъдещето, но нейното развитие 

е процес, който трябва да се проследи в перспектива, особено в аспектите на 

развитието на изкуствения интелект.  

Традиционната мъдрост рядко свързва ресурсите на твърда сила с мекия 

инструментариум. Настоящата работа доказва, че военната, икономическата и 

киберсилата могат и се използват като инструменти за структуриране на 

стратегическата среда, оформяне на предпочитанията и в крайна сметка за 

повлияване и постигане на политически цели. 

Именно постигането на външнополитическите цели е предмет на 

прилагането на интелигентната сила. Стратегията за интелигентна сила 

дефинира начините и средствата за постигане на оптималния баланс между 

твърда и мека сила, осигуряващ ефективно и ефикасно прилагане на всички 

инструменти на мощта на държавата и гражданското общество във външната 

политика. Интелигентната сила във външната политика обвързва целите и 

резултатите с ресурсите и контекста, изследва позициите и предпочитанията 

на обектите на влияние и формите на силово поведение имащи вероятност за 

успех. Като всяка стратегия, освен обвързана с цел, начини и средства тя е 

свързана и с категорията „риск“. Интелигентната сила има функцията да 

ендогенизира риска от използването на твърда сила, повишавайки нейната 
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полезност. Препоръките за практическото ѝ приложение в експертната 

литература се свързват с прилагането на принципите за баланс (правилно 

съотношение мека/твърда сила), подвижност (гъвкавост по отношение на 

асиметриите с противостоящите актьори) и устойчивост (дълготрайност и 

дългосрочност на въздействието). 

Изводи от първа глава  

1. Въпросът за силата е фундаментален, защото тя е универсална 

обяснителна концепция на всички нива на човешка интеракция и има дълбоки 

корени в биологичната и социалната същност и психологията на хората през 

цялата история на човечеството. Проекцията му в международните отношения 

е ключова за разбирането на света, в който живеем.  

2. В епохата на Четвърта индустриална революция силата в 

международните отношения претърпява радикална трансформация. Това ѝ 

добавя все повече аспекти, изменяйки нейната същност и правейки я повече 

релационна, разпръсната, скрита/невидима, кибер, мека, комуникационна, 

информационна сила. Качествените характеристики, които оформят новото 

лице на силата, могат да бъдат обхванати дескриптивно от понятието 

„постсила“. 

3.  Мрежовото общество променя системата, структурата, актьорите и 

процесите в глобалната политика. Това аргументира все по-ясно 

необходимостта от нова парадигма за силата в международните отношения.  

4. Традиционната логика на политическия реализъм за баланс на 

силите, запазва своята релевантност на ниво военна сила. Въпреки това 

хибридността на съвременните заплахи, води до използването ѝ освен за 

кинетичен военен конфликти и за формиране на предпочитания. 

Икономическата сила е изправена пред предизвикателството на 
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взаимосвързаността и затова структурирането на пазарите е по-успешна 

стратегия от санкциите.  

5.  Използването на ключовите ресурси на националната мощ на 

държавните актьори се преосмисля в контекста на променящия се свят. Тъй 

като военната и икономическата сила по-трудно отговарят сами по себе си на 

предизвикателствата на съвременното комуникационно общество, актьорите 

ги подкрепят с ресурсите на меката си сила за ендогенизиране на риска от 

употреба на твърда сила и повишаване на нейната полезност. Следователно 

съвременната сила е хибридна по своята същност. 

6. Нарастването на ролята на меката сила и на меките аспекти на 

икономическата и военната сила превръщат интелигентната сила и нейното 

прилагане във фактор за успех в глобалната политика. 

Във втората глава „Измерения на силата на ключовите 

геополитически актьори в Югоизточна Европа“ са анализирани и оценени 

факторите и целите за прилагане на сила от основните геополитически 

конкуренти в ЮИЕ и е изследвана меката сила на петте ключови 

геополитически сили на Балканите, като за всяка една е откроен 

специфичният, за контекста на региона, инструмент. 

Първото ниво на анализ, което дава отправна точка на изследването на 

силовото противопоставяне в региона е свързано с особеностите на 

географския театър и историческата му специфика. Геополитически регионът 

е едновременно свързан с Европейския, Черноморския, Дунавския, 

Близкоизточния регион. Затова Балканският геополитически възел си 

взаимодейства едновременно с Близкоизточния, Кавказкия и Украинския 

геополитически възел. Ключовите зони на Босфора и Дарданелите, древния 

път Виа Милитарис и съвременния икономически и инфраструктурен маршрут 

„Един пояс - един път“ оформят региона едновременно като цивилизационен 
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разлом, но и мост, и кръстопът. Исторически в региона съжителстват 

разнообразни религии. Множеството етноси, оформят пъстрата 

етнодемографска палитра, която фрагментира региона и определя неговата 

мозаечност. Всичко това предпоставя до нестабилност и съдържа потенциал 

за цивилизационни, етно-религиозни, хегемонистични, културни и други 

конфликти.  

Второто ниво на анализ е свързано с избора и предпочитанията на 

големите актьори относно силовите средства, прилатани в региона. Изводът, 

който може да се направи от текущата ситуация е, че конфликтният потенциал 

след приключването на войната в СФРЮ не се реализира. Може да се твърди, 

че военният аспект на твърдата сила в първата модалност (водене на бойни 

действия) е поставен на stand by и се реализира в останалите три модалности 

(принуждаваща дипломация, закрила и помощ). В същото време, 

икономическият сблъсък със средствата на санкциите и експлоатирането на 

чувствителностите и уязвимостите на страните от региона в областта на 

въглеводородни енергоресурси е перманентен. 

Поради факта, че текущият геополитически сблъсък се води основно в 

полето на меката сила, изследването се фокусира върху нейния 

инструментариум, прилаган от ключовите актьори в региона. Подробно е 

представено и оценено използването на култура, религия, енергийни 

политики, публична дипломация, дигитални и информационни политики, 

бизнес и икономика, медии, образование, наука, донорство и киберсила като 

инструменти за влияние в ЮИЕ от САЩ, ЕС, РФ, КНР и Р. Турция. 

Идентифициран е най-характерния и най-ефективен за всяка от разглежданите 

страни, иначе казано, прилаганият с най-голяма контекстуална 

интелигентност и познаване на психологията на субекта, инструмент. 
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САЩ е актьорът с най-големи ресурси и най-богат набор от 

инструменти, включително от мека сила. Гражданското общество, 

универсалната американска култура, политическите ценности, основаващи се 

на либералната демокрация, индивидуализма, основните човешки права и 

свободи, отлично структурираните институции, отговарящи за публичната 

дипломация, СМИ и НПО, въздействат и с активен подход, но и пасивно с 

т.нар. ефект на „блестящия град на хълма“. Показателни за приемането и 

резултатите от използваната мека сила са успехите на дипломацията на САЩ 

свързани с членството в НАТО на Албания, Черна Гора, Хърватия, Северна 

Македония и Словения. САЩ имат исторически изграден положителен образв 

Албания, което важи и за албанците в Северна Македония и Косово. На другия 

полюс е възприемането на САЩ в Сърбия и историческото помирение е 

задача, за която следва да се положат огромни усилия. Откритото 

противопоставяне на руските енергийни проекти и неявното 

противопоставяне на китайските инфраструктурни проекти са цели, които 

могат да се реализират с помощта на влиянието на Вашингтон в страните от 

региона със средствата на меката сила. 

Проблемът, пред ефективното използване на тези ресурси и 

инструменти на меката сила в изследвания регион и свързаното с това 

повлияване и постигане на резултати, е във възприемането и оценката в 

масовото политическо съзнание на прилагането на твърда сила във външната 

политика на САЩ по света. Именно третият ресурс на мека сила е този, който 

се повлиява най-пряко от проблема с лидерството и отражението на 

вътрешната политика върху международните отношения, особено при смените 

на администрациите във Вашингтон. Това дава основание да се определи като 

основно предизвикателство пред прилаганито на мека сила за постигането на 

външнополитическите цели на САЩ, прекомерната употреба на твърда сила 
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или т. нар. „проклятие на силата“. Бидейки „хиперсила“, САЩ е изкушена да 

прибягва до твърда сила, без ясна стратегия, воден от стремежа към либерална 

хегемония, което може да носи щети на възприятието у обектите на 

легитимността на меката сила на Вашингтон. 

ЕС традиционно се възприема като „икономически гигант и 

(гео)политическо джудже“, който успешно постига целите си повече с 

привличане, отколкото с принуда и тази констатация е общоприета за 

релевантна.  Важен ресурс, който играе ключова роля в този процес е 

икономиката на Съюза, която възлиза на над 17 млрд. долара, и единният 

пазар, който е най-големият в света. Освен това, множество фондации 

(Фридрих Еберт, Фридрих Науман, Конрад Аденауер, Ханс Зайдел, Хенрих 

Белл и Роза Люксембург, Хумболд) и широката мрежа от институти (Гьоте, 

Британският съвет, Алианс Франсез, Данте Алигиери, Институт Сервантес) 

допринасят за меката сила на Съюза. 

Повлияването и резултатите от меката сила на Съюза кристализират 

ясно във факта, че икономиките на страните в региона на Балканите са ясно 

ориентирани към ЕС (повече от 64% от стокооборота и 12% от 

вътрешнорегионалното сътрудничество). Заключението е, че пасивното 

привличане на страните от Европейския съюз е особено силно на Балканите и 

в частност в Западните Балкани, което може да се свърже освен с културното 

и политическо влияние, така също и с икономическата изостаналост в региона. 

Изводът е, че ЕС е актьорът, който макар трудно да успява да формулира обща 

политика, е единственият, който прилага меката сила и в двата модела, по 

които тя функционира. 

Руската Федерация също използва инструменти на меката сила като 

част от външнополитическата си стратегия. В концепцията за външна 
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политика са определени трите основни фактора, на които се опира меката сила 

на Русия: икономика, хуманитарни програми и технологии. 

Основният културен ресурс на руската мека сила се корени в историята, 

където тя намира два верни съюзника в лицето на славянството и 

православието. Руският език също крие неразработен потенциал за прилагане 

на мека сила. Образованието е друга сфера, в която амбициите на Русия са в 

дисонанс с успехите от миналото.  

Инструментите на меката сила на РФ, които са изследвани са свързани с 

Руският институт за стратегически изследвания (РИСИ), Агенцията 

Россотрудничество, Русски свят и Фонд за поддръжка на публичната 

дипломаця „А.М. Горчаков“ - най-яркият представител на руската публична 

дипломация, Дейността на руските медии е свързана с платформата „Rusia 

beyond“, агенция „Спутник“, която е активна в Сърбия, Черна Гора, Босна и 

Херцеговина, РИА Новости, „Гласът на Русия“, „Русия сега“, както и Медия 

център „Руски Експрес“ (малка организация, която издига меката сила като 

основен приоритет в сферата на културата и религията и постига значими цели 

в Сърбия). Класическата и военната дипломация са откроени като друг 

инструмент на влияние на Русия върху Белград. 

Анализът установява и специфична енергийна компонента в меката сила 

на Русия. Регионът е тежко зависим от руската енергия и това е източник на 

мека сила с твърдо острие, който Москва умело използва като „морков и 

тояга“, но също така и за привличане. Направен е изводът, че силните страни 

на руската политика в региона се изразяват в използването на славянството, 

религията, езиковите и културно-историческите връзки със страните от 

региона, акцентът в работата с елитите на страните обекти (Сърбия), както и 

популяризирането на руската култура. Използването на икономически и 

особено енергийни лостове за влияние е нож с две остриета, носещ променлив 
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успех в Турция и привличане в Сърбия, но правещ Москва жертва на 

„проклятието на силата“ в останалата част на региона. Втвърдяването на 

политиката на Путин в Близкия изток и Източна Европа, е факторът който 

отнема от възприемането на легитимността ѝ у международната общност, а 

след инвазията в Украйна щетите върху меката сила на Москва ще са 

дълготрайни и трудно поправими. В контекста на войната и единното 

осъждане на този акт от колективния Запад, нуждата от употребата на мека 

сила с цел редуциране на тежките репутационни, икономически и политически 

щети, следва да нараства. Това обаче е малко вероятно да доведе до 

политическа реализация, поради задействалия се психологически механизъм 

на позитивна обратна връзка. Русия е големия губещ в битката на меката сила 

и ще продължава да се лута в търсене на изгубеното време. 

Република Турция е разгледана в светлината на традиционното си 

политическо и икономическо присъствие на Балканите, но и в светлината на 

концепцията за Стратегическа дълбочина, която декларира амбицията, то да се 

увеличи и задълбочи. Анкара се стреми да се превърне в доминиращ 

регионален фактор, като за целта използва различни политически, 

икономически, етнокултурни и религиозни механизми с цел осигуряване на 

инструментариум за влияние чрез мека сила. 

Инструментите на мека сила, които Анкара използва са Турската 

агенция за международно сътрудничество (TIKA), която финансира редица 

проекти за съхраняване и възстановяване на културното наследство от времето 

на Османската империя; Дирекцията към Министерския съвет (ДИАНЕТ), 

която се занимава с религиозните въпроси; Центърът за изучаване и 

преподаване на турски език „Юнус Емре“, който е ангажиран с представянето 

на турската култура, история и език в държавите от Западните Балкани; 



21 

 

Дирекцията на турците зад граница и роднинските общности и дирекцията на 

вакъфите (благотворителните религиозни фондации) 

В сферата на образованието турската държава отпуска стипендии за 

обучение на мюсюлмански младежи и за образователни и културни програми.  

Турското политическо влияние е силно в Босна и Херцеговина, в 

Албания и Косово, а в Северна Македония управляващата в Турция Партия на 

справедливостта и развитието, подкрепя турските и албански партии. 

Икономическо влияние, което Турция упражнява е значимо в минната 

индустрия в Косово, въздушния транспорт с Албания. Сключеното 

споразумение за свободна търговия с Босна и Херцеговина е показател за 

турското политическо и икономическо влияние в страната. В Черна гора, се 

реализират турските инвестиции в транспортните мощности на черногорските 

адриатически пристанища (пристанище Бар е притежание на турската „Глобал 

портс“). Турция участва и в енергетиката на Черна гора. Нейни компании 

инвестират в проектирането и изграждането ВЕЦ „Морача“. ВИП - 

терминалът на летището в Скопие също е взет на концесия от турска фирма. 

Турция е основен играч в банковия сектор на Косово, а турските фирми, които 

работят в страната са над 500. В сферата на здравеопазването Турция 

финансира няколко болници („Аджъбадем клиник“, Интернешънъл Медисин 

Хоспитъл, „Спитали Ортомедика“и др.)  

Заключението е, че Турция използва изключително ефективно своя 

държавен, етнокултурен, религиозен и икономически инструментариум в 

Западните Балкани. Използването на разнообразен транснационален и 

неправителствен ресурс и междудържавни обединения, подкрепят стратегията 

и целенасочената политика на мека сила на турската държава. Едновременно 

с това страната среща определени пречки в останалата част на полуострова, 

като в Гърция и Румъния - влиянието ѝ е минимално. Меката сила на Турция 
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е приета добре в регионите със сходна етническа и религиозна принадлежност. 

Но тъй като турската култура и ценности нямат европейската универсалност, 

меката сила на Анкара се движи на две скорости. Турция не гледа на региона 

като на единен субект и затова недостатъчно ефективно използва светската си 

култура, а се конкурира със Салафидските и Уахабитски влияния в 

съответните общности. 

Китай е новият актьор на балканския театър на меката сила. Китайската 

култура няма универсалността на западната, но е важен елемент от стратегията 

за прилагане на мека сила на Пекин на Балканите. 

В сферата на образованието, основен проводник на китайското влияние 

са институтите „Конфуций“. Те са основният лост за прилагане на мека сила 

на Държавната организация за разпространение на китайския език и култура в 

чужбина. Дейността му е свързана с финансиране на изучаването на китайски 

език и култура по света, осигуряването на учебни пособия, осигуряване на 

китайски лектори. 

Политиката в региона е част от цялостната концепция на Секретариата 

за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, 

първоначално наречен формат 16+1, по късно 17+1. Дейностите на Пекин, 

включени в платформата насърчават отношенията с партньорите от Източна 

Европа на двустранна основа. Анализът на подхода на Пекин налага извода, че 

инициативата е част от стратегия на Пекин, която е базирана на принципа 

„разделяй и владей“. 

Реализацията на проекта „Един пояс – един път“ (ЕПЕП), чиято цел е 

икономическата интеграция на Римленда под егидата на Пекин, е основната 

икономическа инициатива, чрез която Китай цели да запази контрол и лостове 

за влияние в глобален и регионален план. Изключителната роля на 

Югоизточна Европа за китайската инициатива, определя геополитическата 
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важност на региона, в който се събират морския и сухоземния път. За Пекин е 

много важно изграждането на трасето на коридора, свързващ Пирея с Унгария, 

осигуряващо бързо транспортиране на китайските стоки към Централна 

Европа, използвайки част от трасето на коридор № 10. За модернизиране на 

пристанището в Пирея, Китай инвестира 4,3 млрд. долара. Освен това Пекин 

далновидно  се е сдобива с  контролния пакет акции от него.  Един съвременен 

аспект на проекта е технологичният. Днес Китай се фокусира освен върху 

тежкото строителство и върху цифровите блокчейн технологии. Може да се 

очаква, че изграждането на Дигитален път на коприната ще се превърне в 

инфраструктурна база за нарастване на финансовите възможности на 

Поднебесната, свързана с разработваната в Китай Дигитална валута на 

Централната банка.  

Изводът е, че в региона е налице инструментализиране на финансовата 

мощ и икономическата сила на Пекин. Използването от Китай на този 

икономически инструмент на мека сила в Западните Балкани е добре прието, 

поради отчаяната нужда от инвестиции в инфраструктурата. Показател за 

меката сила на Китай и за начина, по който влияе на страните в региона, е 

щедрото финансиране, което за разлика от ЕС е без политически условия. 

Политиката на страните от инициативата 17+1, особено от Западните Балкани, 

дават аргументи за това. Китай гледа на политиката си в региона 

стратегически, като дългосрочна инвестиция. Погледнато в по-далечна 

перспектива, Пекин създава свое лоби в страни, които вече са или се очаква 

един ден  да станат част от Европейския съюз. 

Обобщаващият извод от анализа е, че Китай упражнява прагматична 

външна политика. Ролята на меката сила е фокусирана върху нейните ресурси 

и потенциалната полза за китайската външнополитическа стратегия. 

Инвестиционният и икономическият потенциал на Китай са впрегнати в 
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процеса. Монетарният аспект се изразява в интернационализацията на юана. 

Културоцентричността на политиката на „мека сила“ на КНР (популяризация 

на традиционната китайска култура) е много активна, но засега носи малък 

успех. Взаимодействието и поддръжката на представителите на диаспората зад 

граница е скрита, но важна част от стратегията на Пекин. Заплахата пред 

меката сила на Китай е търговският конфликт и потенциала за сериозно 

противопоставяне за Тайван със САЩ, който пренесен на територията на 

Балканите може да спре проектите на Пекин. 

Въпросът дали и доколко, разгледаните актьори успяват оптимално да 

съчетаят видовете сила в стратегии за интелигентна сила е последното ниво 

на анализ на силовите проекции в региона. Могат да се обосноват оценките, че 

донякъде успешно е съчетанието на твърда и мека сила на САЩ в Косово и на 

Русия в Сърбия, с което те се доближават до стандартите за интелигентна сила. 

Най-ясна и последователна е стратегията и усилията на Анкара да балансира 

твърда и мека сила. Но пречки от вътрешнополитически (авторитаризма на 

Ердоган и въпроса с кюрдите) и външнополитически характер (Кипър, Сирия 

и Либия), поставят ограничения, които страната не може да преодолее. ЕС 

разполага с огромни ресурси от мека сила, но няма стратегия за ефективно 

използване на целия инструментариум на интелигентната сила. Затова 

критериите за баланс, подвижност и устойчивост, разгледани в Първа глава, 

остават нереализирани в практиката и големите актьори трудно достигат до 

това, което Галароти нарича „оптимална сила“. Причините могат да се търсят 

в лидерството, в противодействието на конкурентите, в спецификата на 

средата. В крайна сметка интелигентната сила остава непоетият път. 

Изводи от втора глава 
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1. Югоизточна Европа и Балканите са значими за интересите на 

ключовите геополитически играчи, което превръща страните в региона в обект 

на тяхната „твърда“ и „мека“ сила. 

2. Определящите за обществата, в изследвания регион, мозаечност, 

родовост, инерционите културни ефекти и отчетливо присъствие на 

психологическия и социокултурния елемент на повлияването, са асиметрични 

на високотехнологичните аспекти на постсилата. В страните, които са 

интегрирани по-дълго в евроатлантическите структури тази инерция отслабва 

и прилаганата постсила е по-ефективна. 

3. Инструментите на силата на разглежданите актьори се 

характеризират с определена идеосинкратичност, тясно корелираща с 

различната възприемчивост на обществата на Балканите към определени 

културни и политически влияния и ценности. Тя е най-ясно изразена при 

силите на статуквото - Русия и Турция, които акцентират на религиозни и 

етнически аргументи за въздействие в региона. Вашингтон използва активно 

средствата на дипломацията, Пекин - икономическата си сила, а Брюксел 

привлекателността на политическия си проект.  

4. Разгледаните актьори, въпреки различната си абсолютна тежест на 

глобалната сцена, имат голяма относителна тежест в региона, реализирайки в 

различна степен потенциала си и постигайки относителен паритет. И силите 

на статуквото и тези, които експлоатират нови възможности, не прилагат 

достатъчно ефективно интелигентна сила в ЮИЕ. 

В трета глава „Стратегия за интелигентната сила на Република 

България в ЮИЕ“ с инструментариума на сценарийното планиране и 

програмиране са очертани, през призмата на ролята на силата, възможни 

бъдещи проекции на глобалното геополитическо  противопоставяне в региона. 

Анализирани са политическите и икономическите последствия при 
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реализирането на тези сценарии, включително социалните и технологични 

промени в средата за сигурност и влиянието им върху България. Предложен е 

модел на стратегия за интелигентна сила на Република България. 

Изборът на сценарийното планиране като метод на изследване е 

мотивиран от факта, че в съвременната епоха той е вероятно най-подходящ за 

изследване и взимане на решения в доминираната от неопределеността среда 

за сигурност. Той предоставя основа за създаването на стратегии и взимане на 

решения. Освен това, методът има приложение в практиката, защото е основа 

за „стратегически разговор“, процес от жизнена важност за цикъла на 

организационното учене. Това е адаптивен, самообучителен процес, който 

дава възможност за намиране на пресечната точка и правилното съответствие 

между стратегическите цели на институцията и характеристиките на 

стратегическата среда. Подходът към разработване на сценариите е т. нар. 

описателен или изследователски подход. Използван е методът на 

„интуитивната логика“, който си служи с творческо разказаните техники и 

дава приоритет на качествения за сметка на количествения подход. Процесът 

на изготвянето на сценариите има пет фази според: 1. Подготовка и определяне 

на полето на сценариите. 2. Определяне на ключовите фактори и движещите 

сили. 3. Анализ на ключовите фактори и развитието им във времето. 4. 

Генериране на сценариите. 5. Трансфер на сценариите. 

Главният въпрос (Focal issue) на разглежданите сценарии е “Какво е 

бъдещето на силата в глобален план и какви са проекциите ѝ в Югоизточна 

Европа и в частност България“. Полето на сценариите е полето на силата в 

международните отношения и проекциите на глобалния геополитически 

сблъсък в региона на Балканите. Той е разгледан в трите измерения, в които 

според Джоузеф Най, се разпределя силата в съвременната епоха и които 

отговарят на трите лица на релационната сила. На горното ниво се разглеждат 
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възможностите за употреба на сила на правителствено ниво – мека, военна и 

икономическа сила (интелигентна сила) и евентуално нарастване на ролята на 

военния фактор в региона на Балканите. На средното ниво се разглежда 

употребата на икономическата сила, използвана и като твърда, и като мека. На 

долното ниво, това на транснационалните отношения, което е територията на 

недържавните играчи, се разглежда развитието на технологиите и употребата 

им като инструмент на мека сила. За да отговарят на зададените критерии 

„разбираемост“ и „проследимост“ и избягване на излишна сложност, 

военнополитическата сила, икономическата сила и транснационалните 

отношения са разгледани заедно. Причината сценариите да се разглеждат на 

трите нива, а не само на военнополитическото, се състои в хипотезата, че 

моделът на международните отношения (МО) се променя, става мрежов, 

подчинен на комплексната взаимозависимост. Затова в следствие на 

дифузията на силата, тя ще се променя качествено и недържавните играчи все 

повече ще влияят на големите актьори, нещо повече - самите те ще се 

превърнат в такива.  

Ключовите фактори, които са откроени и анализирани и чието 

развитие във фунията на времето е проследено са: политически, социални, 

технологични и икономически. Множеството релевантни ключови фактори и 

неопределености са групирани и нанесени на матрицата на 

въздействието/несигурността, и е оценено тяхното влияние върху главния 

въпрос. Първо е разгледана относителната степен на въздействието на всеки 

от факторите по хоризонталната ос: (Силен/слаб ефект), върху главния въпрос 

за бъдещето на силата в МО. След определянето на ефекта се разглежда 

относителната степен на несигурност върху главния въпрос на сценариите по 

вертикалната ос: (Висока/ниска степен на несигурност) върху главния въпрос. 
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Резултатите са нанесени на Матрица на въздействието/несигурността 

(Графика 1 ) 

 

 

Графика 1  Матрица на въздействието/несигурността 

Целта на анализа е да се откроят двата фактора с най-висока несигурност 

и най-висок ефект. Фактори А и Б са двата фактора от по-високо ниво, за които 

се счита, че съчетават най-голямо въздействие/ефект (High Impact) върху 

основния проблем, въпроса за силата в международните отношения, с най-

голяма неяснота/несигурност (High Uncertainty), относно това, какво може 

да бъде това въздействие върху глобалната политика и региона на ЮИЕ. Това 

са както следва: 
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 Човешки агенции. Волята и компетентността на политическото 

ръководство са ключови за способността им да прилагат твърда, мека или 

интелигентна сила. 

 Ускоряване, забавяне, или промяна на посоката на прехода на 

силата. Новите баланси на силите, които могат да възникват с нарастването 

на мощта на Китай и Индия в световен мащаб. Тъй като двата фактора са 

независими един от друг (Фактор А е структурен, а Фактор Б е свързан с 

човешките агенции, т. е. двата фактора са в диалектическа връзка), има 

възможност да се разработят четири сценария.  

Фактор А. Забавен/ускорен преход на силата  

Фактор Б. Твърда/мека сила 

Пермутацията на определените ключови фактори/движещи сили, 

генерира четири сценария с ясно дефинирани дескриптори и крайни състояния 

на всеки сценарий. „Капанът на Тукидид“ съчетава ускорен преход на силата 

и нарастване на ролята на твърдата сила. „Либералният Левиатан“, включва 

забавяне на прехода на силата с нарастване ролята на меката сила и описва 

сценарий на либерална хегемония. Това е сценарий тип BAU (business as 

usual). „Балансът на силите“ е сценарият на забавяне на прехода на силата и 

нарастване на ролята на твърдата сила. Той описва неустойчива 

мултиполярност. „Възходът на останалите“ съчетава ускорен преход на 

силата и нарастване на ролята на меката сила Това е сценарий на плурализма 

в международните отношения и икономическата сила и описва устойчива 

мултиполярност на световния ред. (Графика 2) 
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Графика 2  Пермутация на ключовите фактори и определяне на дескрипторите на крайното състояние на 

сценариите   

 

Сценарият „Капанът на Тукидид“ има следните дескриптори на 

крайното състояние: 

 Двуполюсен модел на МО 

 Военна сила и конфликтност 

 Нова желязна завеса 

 Ключови зони на военно противопоставяне – Тихоокенски, 

Близкоизточен и Източноевропейски региони 

Сценарият „Либералният Левиатан“ има следните дескриптори на 

крайното състояние: 
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 Еднополюсен модел на МО 

 Либерална хегемония на САЩ 

 Мека сила и институции 

 Транстихоокенски, връзки и Трансатлантически отношения 

Сценарият „Балансът на силите“ има следните дескриптори на 

крайното състояние: 

 Мултиополюсен неустойчив модел на МО 

 Стратегия на морско балансиране на САЩ 

 Твърда икономическа сила 

 Съюзи около цивилизациите ядра 

Сценарият „Възходът на останалите“ има следните дескриптори на 

крайното състояние: 

 Мултиополярен устойчив модел на МО 

 Преход на силата към страните в Азия 

 Мека икономическа сила 

 Международен ред базиран на принципите на Хартата на ООН 

Така формулираните атрибути на сценариите са развити в увлекателни 

сюжетни линии, отговарящи на критериите за последователност, 

правдоподобност, проследимост и разбираемост. 

Получените сценарии са приложени в модел на процес за формиране на 

интерактивна стратегия за интелигентна сила на Република България на базата 

на широко използваната в бизнеса методология IDEF0. Целта на стратегията 

за интелигентна сила е защита на националните интереси в сферата на 

международната сигурност. Средство за постигането ѝ е рационалното 

използване на инструментите на националната мощ и на меката сила. Начинът 

е използването на сценарийно планиране за взимане на решения и провеждане 
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на политики. Рисковете се отчитат от индикаторите в сценариите. За целта 

генерираните сценарии и промените в глобалния контекст и в средата за 

сигурност в Югоизточна Европа, които те отразяват са обект на PEST – анализ 

по четири показателя:  

 Политически фактори: Политическа стабилност, военни фактори, 

опазване на околната среда. 

 Икономически фактори: Икономическо състояние, икономически 

растеж, валутни фактори. 

 Социокултурни фактори: Демографско състояние, идентичностни 

фактори, неравенства, здравни фактори. 

 Технологични фактори: Скорост на технологичните промени, 

иновации, открития. 

Към силовата предиспозиция на България е приложен SWOT - анализ, 

който разглежда както вътрешни, така и външни фактори. Политическите, 

икономическите, социокултурните и технологичните променливи от PEST - 

анализа на сценариите на средата се отнасят към възможностите и заплахите 

от направения SWOT - анализ. Силните, слабите страни, възможностите и 

заплахите са оценени по следните показатели: елементи на държавната мощ 

(дипломация, информация, военен инструмент, икономика), политически, 

демографски и технологични показатели.  

Разработваната стратегията за интелигентна сила има за цел да свърже 

политиката (основана на национални интереси и ценности) с прилагането ѝ в 

практиката (конкретен план) и е ориентирана към бъдещето. Тя обединява 

целите, начините за постигането им и средствата за това постигане и предлага 

път за защита на националните интереси на Република България в сложната и 

уязвима за шоковете на неопределеността среда за сигурност. Стратегията за 

интелигентната сила, търси отговори на пет въпроса, чиито отговори са 
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формулирани както следва: 

 Кои цели и резултати са желани? Отговорът на този въпрос се 

съдържа в Актуализираната стратегия за национална сигурност. 

 Какви ресурси и в какъв контекст? Отговорът на този въпрос се 

съдържа в направените swot – анализ и pest – анализ на сценариите и силовата 

предиспозиция на България. 

 Какви са позициите и предпочитанията на обектите на влияние? 

Отговорът на този въпрос се съдържа в направения анализ във втора глава. 

 Кои форми на силово поведение имат най-голяма вероятност за 

успех? Отговорът на този въпрос за България, вземайки предвид ограничените 

ресурси на страната, трябва да се търси във въздействие с инструментите на 

меката сила. За оценка на меката сила на България е използвана класацията на 

независимата консултантска компания Бранд Файнанс „Global soft power 

index- 2021“, България е оценена на 66-то място от 105 държави и дава висок 

показател Репутация на страната и сравнително добри резултати на 

показателите Известност и Влияние. Паралелно с това следва да развиват и 

показателите, в които страната изостава: Управление, Бизнес, Медийна 

свобода, Образование и наука, Здравеопазване. 

 Каква е вероятността за успех? Отговорът на този въпрос зависи 

изцяло от верните отговори на предишните и от правилното съчетание на 

наличните ресурси при промяната на средата и при постоянна обратна връзка 

с резултатите от прилаганата стратегия.  

След направените анализи, идентифицираните отговори на основните 

въпроси, които свързват цели, начини и средства в единна стратегия, 

получените данни са приложени на практика. Предложен е модел за 

интелигентна стратегия за силата на Република България на базата на 
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Integration Definition for Function Modeling (IDEF0) Той е опит за цялостна 

методология за планиране, развитие и управление на интелигентната сила на 

страната при алтернативни сценарии на развитие на стратегическата среда. 

Методологията се прилага за стратегическо планиране в бизнеса и има 

основно предимство, че опростява стратегическите планове и премества 

акцента в стратегическото планиране и управление от статичен подход, 

основан на документи, към такъв, базиран на модели. Така той претворява 

стратегическите документи в практиката и способства за имплементирането 

им със своята простота. 

Методът се използва за развитие на функционални модели и графично 

се изобразява с кутийки (представляващи дейности) свързани със стрелки 

(означаващи обекти). Дейността (функцията), в случая „развитие на 

интелигентна стратегия“ се захранва с входяща информация материал, данни 

и т.н. (input) и генерира като изходяща информация (output) усъвършенствана 

интелигентна стратегия, като цикълът е повторяем и системата е 

самообучаваща се. Дейността (функцията) се захранва и от механизми 

(mechanism), средства, инструменти, ресурси и др. Тук се включват 

идентифицираните в swot-анализа, силни и слаби страни на страната. В 

контрол (control) се включват фактори регулиращи и ограничаващи 

изпълнението на функцията (международно законодателство, политики и др.). 

В контрола се включва и мониторингът на измененията в средата за сигурност 

при определена степен на реализация на сценариите за развитието на 

проекциите на силата в региона (идентифицираните в swot-анализа 

възможности и заплахи). Контролът включва и така нареченото „сканиране на 

хоризонта“. Това е организационна дейност, която трябва да идентифицира и 

да се фокусира върху сигнали за ранно предупреждение и важните промени в 

средата чрез идентифициране на знаменца (flags) т.е. съществените изменения 



35 

 

на ключовите фактори сред шума (noise) на неопределеността. От основната 

кутия на функцията излиза стрелката повикване (call arrow), която служи за 

споделяне на информация и данни с други функции или вътрешно в рамките 

на функцията както и свързването на модели, с цел непрекъснато 

усъвършенстване на интелигентната система за стратегическо управление. 

(Графика 3) 

  

 

Графика 3 Родителската функция Функция на създаване на стратегия за интелигентна сила с 

помощта на IDEF0 метод 

 

Родителската функция (parent function), или коренна функция (root 

function) може да се декомпозира/раздели на нейните съставни дъщерни 

функции (child functions), чиито връзки също могат да бъдат представени 

графично и вербално и да дадат по детайлна картина на процеса. (Графика 4) 
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Графика 4 Дъщерни функции на процеса на изграждане на стратегията за интелигентна сила  

Всяка от тези функции може да се декомпозира и детайлизира 

допълнително на подфункции с конкретни цели, а тези отново на следващото 

ниво до функции, цели и задачи от по-ниско ниво. Този процес може да бъде 

продължен до всякаква дълбочина и всяко ниво на специфичност. Например 
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функция  „3. развитие на военно-политическо влияние“ може да се 

детайлизира в отделна диаграма възел А3 (Node A3) на поддъщерни функции 

(grandchild function) 1. Политически дейности за утвърждаване на 

стабилността в региона. 2. Развитие на военни способности. 3. Участие в 

учения за оформяне. 4. Дипломатически дейности. Те от своя страна също се 

разделят на отделни още по-конкретни функции, цели и задачи от по-ниско 

изпълнителско ниво. Тъй като целта на изследването не изисква по-нататъшно 

навлизане в детайлизиране на дейностите, е дадено само концептуалното му 

описание.  

Стратегическото ръководство (disision makers), трябва да осигурява 

функционирането на процеса чрез ясно формулирани цели и ясна 

стратегическа визия за желаните резултати. Контролната функция на модела 

се осъществява от разузнавателно-аналитичната общност на Република 

България, захранваща го с информация за промените в средата за сигурност и 

индикациите за реализиране на възможни сценарии за бъдещето (възможни 

бъдеща).  Функционалният механизъм се основава на точен анализ на 

наличните ресурси на страната, при използване на наличния научен потенциал 

и експертиза (БАН, Изследователски институти, Висши учебни заведения и 

др.). Не на последно място, предложения модел на интелигентна стратегия 

изисква активното и координирано участие на институциите на държавата. 

Той е обвързан и взима предвид бюджетните ограничения в разходите за 

сигурност и отбрана и предлага оптимална сила (optimal power). Полезността 

за практиката на метода е, че всяка дейност има ясна вербална дефиниция, 

описваща цел, ресурси и фактори, краен резултат, което я прави лесна за 

контрол. България въпреки и поради ограничените си ресурси за влияние, 

може и трябва да се възползва от интелигентната сила в постоянния стремеж 

за гарантиране на националната сигурност. 
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 Изводи от трета глава 

1. Сценарийното планиране има потенциала да бъде ефективен метод 

за създаването на стратегии и взимане на решения (decision-making) от 

политическото ръководство при стратегическата неопределеност на средата за 

сигуронст. 

2. „Стратегическият разговор“, като фундамент и продукт на 

сценарийния метод създава база за анализ и оценка на бъдещето на силата в 

глобален и регионален контекст. 

3. SWOT анализът на силата на България показва силни страни в 

сферата на дипломацията, културата и политическите ценности. 

Възможностите са свързани с развитието на гражданското общество, 

човешкия потенциал, КИТ и НИРД. Следователно страната има позиции на 

полето на меката сила, които може да инструментализира във външната си 

политика. Необходими са активни политики за преодоляване на слабостите и 

заплахите, свързани с демографията, икономиката и военната сила. 

4.  Държавите с ограничен ресурс за влияние могат с успех да използват 

стратегии за интелигентна сила в своята външна политика. Предложената 

IDEF0 методика за имплементиране на сценарийно планиране в 

разработването на гъвкава,  интерактивна стратегия за интелигентна сила е 

опит в тази посока. Конкурентното предимство на метода е, че предлага 

отворен и самообучаващ се процес на изграждане и управление на 

националната мощ, който измества фокуса на стратегическото планиране от 

статичен подход, базиран на документи, към подход, базиран на модели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благословия или проклятие, глобализацията е безспорен социален факт 

на нашето съвремие. Но „наивната глобализация“, при която ако падне един, 

като домино - падат всички, умря пред очите ни с избухването на Пандемията 

Ковид 19. Военният конфликт в Украйна направи този ефект още по-видим. 

Дали на мястото на „наивната глобализация“ ще се роди „прагматична 

глобализация“, още не може да се каже. Как ще се оформя новият световен ред 

зависи на първо място от силата в международните отношения. 

 Перспективите пред развитието на проблема за бъдещето на силата 

са свързани на първо място с избягването на Капана на Тукидид в глобалната 

политика. За съжаление, кутията на Пандора е отворена, и днес отново сме 

свидетели на вечния сблъсък между анархията и легитимността. Логиката на 

политическия реализъм отново доказва своята релевантност и принуждава 

актьорите да се съобразяват с нея. Събитията показват необходимостта от 

полипарадигмален подход, отчитащ ролята на различните видове сила в 

международните отношения. Сценарият на анархия и конфронтация днес е 

много по – реалистичен и той неминуемо ще увеличава тежестта на твърдата 

сила в световната политика. 

На второ място, но не по значение, пред глобалната сигурност все още 

стои и друг капан – този на трансграничните предизвикателства. Днес повече 

от всякога светът се нуждае от сътрудничество и от прилагането на мека сила 

в световната политика, защото сме изправени пред все повече рискове и 

заплахи, които възникват в една страна, но засягат останалите и могат да бъдат 

посрещнати само от много държави, действащи заедно. Проблемите с 

разрушените вериги за доставки, финансовата криза, икономическата рецесия, 

международния тероризъм и организираната престъпност, миграцията, 
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глобалното затопляне, пандемиите и глада, трябва да се адресират адекватно 

от големите актьори, за да не попаднем в капана на Кинделбергер. Ясно е, че 

светът е променен и че има нужда от ново сътрудничество. Капанът на 

Тукидид може да се избегне чрез сътрудничеството между Китай и САЩ, 

което е изгодно и за двете държави, но и за глобалния ред. То е постижимо 

само при укрепването на доверието в международната политика, за което е 

важно издигането на авторитета и ролята на ООН, но и при отговорно 

поведение на лидерите на големите сили. Ключовият фактор за успеха на това 

сътрудничество е повишаването на значимостта на меката сила в отношенията 

и способността на обществата да се организират в мрежи, които да се справят с 

трансграничните проблеми заедно. 

Промените, които носят новите глобални кризи, неминуемо водят до 

промени на икономическите, социалните и политическите парадигми на 

съвремието, в това число и тези за силата. Това влияе на случващото се в 

нашия регион и употребата на сила от големите актьори. Пред света стоят два 

пътя. Пътят на твърдата сила с всички съпътстващи рискове и пътя на меката 

сила, осигуряващ стабилност и устойчивост. Двата вида сила съществуват 

паралелно и движат света през цялата човешка история. От научна гледна 

точка силата не е нито добра, нито лоша, но от гледна точка на обекта върху 

който се прилага и на общия интерес на глобалната и регионалната сигурност, 

меката сила е по-благоприятната перспектива.  

 Препоръките към институциите, които формулират и провеждат 

външнополитическата стратегия на Република България са свързани с 

необходимостта от дебат (стратегически разговор), базиран на сценарии, 

между най-широк кръг заинтересовани страни. Стратегическият разговор е на 

първо място средство за организационно учене, но което е по-важно, 
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получените сценарии са основа за създаване на стратегия за интелигентна сила 

базирана на модели, а не единствено на документи. Веднъж формулирана, 

стратегията за интелигентна сила с нейните ясно дефинирани функции и 

дейности, трябва да се претвори в конкретни политики във вътрешен план и 

на външнополитическо ниво. Разбирането и прилагането на концепцията за 

интелигентната сила е пътят за превръщането на малката държава от обект в 

субект в глобалната политика. 

ОБЩИ ИЗВОДИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

1. Силата в глобалната политика е ключова характеристика на 

международните отношения. Бъдещето на силата ще изгражда световния ред 

и ще оформя мястото на всяка една страна в системата на международните 

отношения.  

2. Комплексните проблеми в съвременните международни отношения 

налагат използване на полипарадигмален подход за решаване на глобалните 

проблеми, поне до изграждането на теория, която да е годна да ги адресира 

адекватно.  

3. Разделението на видовете сила (твърда, мека и интелигентна) и 

разглеждането им на различни нива на интеракция (военно, икономическо и 

трансгранично) е практичен инструмент за всеобхватен анализ на силата в 

международните отношения. 

4. САЩ, ЕС, Русия, Турция и Китай сега и в обозримо бъдеще са 

основни актьори на световната геополитическа сцена и в най-голяма степен 

формират политическия облик в ЮИЕ. 

5. Меката сила днес е основна стратегия и инструмент за въздействие 

на геополитическите актьори в ЮИЕ. В съответствие със своите ресурси, те 
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имат собствен предпочитан арсенал от инструменти на меката сила, който 

прилагат на Балканите за постигане на своите цели. 

6. Интелигентната сила е оптималният път за осигуряване на 

националната сигурност на малката държава.  

7. Практическото приложение на интелигентна стратегия за силата е 

проблем, с който трудно се справят дори големите актьори. Планирането на 

базата на сценарии, интегрирани в гъвкав модел на стратегия за интелигентна 

сила е възможен изход за решаване на проблема 

 

.НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Предложен е многоизмерен обяснителен модел на новата парадигма 

на силата в съвременните международните отношения, който отчита тяхната 

радикална трансформация, изразяваща се в мрежовия им характер, промени в 

структурата на актьорите, нарастваща роля на технологиите и дигиталната 

взаимосвързаност.  

2. Дефинирано и аргументирано е понятието „постсила“, като 

отразяващо качествените промени в измеренията и характеристиките на 

явлението. Обоснован е нейния хибриден характер. 

3. Направен е, през призмата на регионалната стабилност, сравнителен 

анализ и оценка на специфичния инструментариум и на ефективността на 

меката сила на основните геополитически актьори в ЮИЕ - САЩ, ЕС, Русия, 

Китай и Турция.  

4. На базата на метода „сценарийно планиране“ са генерирани и 

обосновани четири сценария на глобалните проекции на силата в ЮИЕ, на 

които е направен и факторен PEST – анализ.  
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5. Направен е SWOT – анализ на силата на Република България с 

таксономия и оценка на елементите по основните изследвани параметри. 

6. Разработена е методология и е предложен концептуален модел на 

интерактивна стратегия за интелигентна сила на Република България, базиран 

на модела (IDEF0). 
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I. General characteristics of the dissertation  

Relevance  

The topic of power has an enduring relevance in the theory and history of 

international relations. Today, its theoretical and practical dimensions are the focus 

of attention not only of policymakers and researchers, but also of ordinary people.  

In the late 1990s, the most significant bloc confrontation in human history, 

the Cold War, came to an end. It was the first conflict of such magnitude in which 

victory was won by cultural, informational, diplomatic and economic, rather than 

military, means. Already in Sun Tzu's treatises, the idea of defeating the enemy 

without fighting was seen as the highest form of military art, but the fall of the Iron 

Curtain inverted the paradigm of power in global relations.  

Today, an increasing number of analysts assess power not only in terms of 

resources but also in terms of behavior, influence, and outcome. A new academic 

concept has emerged - 'soft power'. Its author, Joseph Nye Jr. makes no claim to 

heuristics. He names a political and social phenomenon that has accompanied 

mankind in all its conflicts "avant la lettre", but which has acquired exceptional 

relevance today, catalysed by the information revolution. There are authors who 

dispute the relevance of soft power, arguing the growing competition between the 

giants USA, China, India and predict that in the 21st century the power will be that 

of strategic alliances. The military tensions in Ukraine, Syria and the Caucasus come 

as confirmation of this thesis. But the two types of power are a continuum, not a 

dichotomy, and the two concepts are complementary, not mutually exclusive. 

Moreover, they must be considered in an integrated way. And in practical terms, the 

effective combination of soft power with diplomacy, economic power, and hard 

power, builds the smart power that major actors claim as a core strategy in their 

foreign policy. 

The shift of power paradigm in international relations is conditioned by the 

context of the new era and the radical transformation of the world. Today it is 

increasingly networked and less hierarchical or anarchical. More and more 

challenges, risks and threats are unconventional (anthropogenic, technological, 

pandemics, etc.) and require unconventional measures.  Naturally, the dimensions 

and characteristics of power cannot remain the same and the study of this change is 

a hot topic in academic and policy circles. 
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Significance 

Although the topic of power is very popular and elaborated, this dissertation 

offers an exploration of an understudied niche in knowledge about it. It examines 

the projections of global power in a narrow and little explored through this prism, 

(but very important to us) region - South Eastern Europe (SEE).  

Key geopolitical actors play on the 'grand chessboard' of global politics and 

most analyses of power are also global or macro-regional. Individual regions are just 

squares. What instruments of power and how effectively they have been used by the 

main geopolitical actors in the SEE region is a relatively under-researched scholarly 

problem that can shed light on the current geopolitical situation and help to predict 

the future development of the region in which Bulgaria is located. Besides the 

general importance of the topic as a scientific problem, it is also a practical and 

important issue related to the national security of our country, because it assesses the 

security environment in which the important decisions for the fate of Bulgaria will 

continue to be taken. Our country is subject to forceful influences from the key 

geopolitical players, and awareness of the parameters of this influence (hard, soft, 

smart power, attraction and coercion) is a prerequisite for creating effective foreign 

policy strategies.  

This combination of scientific and practical aspects determines the relevance 

of the thesis topic.  

The object of study is power in international relations with the central and 

crucial role of soft power in the modern era. 

The subject of the research are the parameters, instruments and perspectives 

of the power of the key geopolitical actors in South-Eastern Europe, as well as the 

possible scenarios for the future of the geopolitical confrontation in the world and 

the region as a basis for the construction of a smart power strategy.  

The countries in the region are characterised by qualitative differences in 

culture, political values and foreign policy interests. Therefore, the choice of the 

actors studied is conditioned by their relative weight in this particular context. These 

are, figuratively speaking, the forces of the past (Russia and Turkey), of the present 

(the EU and the US) and the force of the future, (however conditional the assumption 

- China).  
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The aim of this dissertation is, on the basis of contemporary concepts of 

power in international relations, to assess the effectiveness of its application by key 

SEE geopolitical actors and, in this context, to do scenario planning for the future of 

power in the region and a conceptual model of a "smart power" strategy for the 

Republic of Bulgaria. 

The applied aim of the research is to identify effective approaches and 

criteria for strategy formation, to offer to the attention of the academic community 

and the state institutions relevant guidelines for policy making concerning national 

security. The proposed methodology for developing a scenario-based smart power 

strategy is a step in this direction.  

Dissertation Objectives: 

1. Study the evolution of power in international relations, the different types of 

power, their sources and patterns of influence in the modern era. 

2. To analyze the conditions in SEE and assess the effectiveness of the 

application of hard, soft and smart power by the key geopolitical actors (US, EU, 

Russia, Turkey and China), focusing on soft power. 

3. Scenario planning for the "future of power" in the region: formulating 

alternative scenarios to 2045 and a national smart power strategy in the context of 

potential national security opportunities and risks.  

Methodology and tools 

The main research methods used are interdisciplinary. This is driven by the 

fact that force is difficult to measure accurately, soft power is subjective in nature, 

and smart power often manifests ex post. The methods used are analysis, synthesis, 

statistical information processing, multidisciplinary approach in studying foreign, 

domestic and global and regional politics, qualitative content analysis, comparative 

analysis, pest - analysis and swot - analysis, scenario planning, case study and IDEF0 

methods. Data from scientific literature, media publications of American, Russian, 

Turkish, Bulgarian and European authors are analyzed.  

The main research question is whether, in the changing context of the era, 

the world and the SEE region, the role of soft power in the foreign policy behavior 

of key actors will grow, or whether, as a consequence of the de-globalization 

accelerated by the Kovid-19 pandemic and the military conflict in Ukraine, which 

led to the intensification of nationalism, they will resort more often to hard power.  
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The research hypothesis is that in conditions of strategic uncertainty and 

different scenarios for the future, smart power is the optimal way to guarantee 

national security for major powers, but even more so for states with limited resources 

for influence.  

The study has the following limitations: 

1. Geographical - the focus of the study is on the Balkans and SEE. 

2. In periodization - the study is determined in time after the end of the bloc 

confrontation. The scenarios are developed with a horizon up to 2045 (The work 

was completed at the beginning of hostilities in Ukraine in 2022). 

Practical-applied orientation of the research 

The main theses and results achieved in the research could be used by 

government experts, special services and security and defence researchers as part of 

their activities in scenario planning, strategic forecasting, early warning, system 

design and target programming. 

Users of the obtained scientific and applied results can be students, 

undergraduates and postgraduates who wish to improve their qualifications in 

accordance with the requirements of the educational standards in the educational 

field 9.1 "National Security". 

II. Brief Content of the Dissertation  

The content of the research is structured in an introduction, three chapters and 

a conclusion in the form of general conclusions, results and recommendations to the 

competent institutions. The volume of the thesis is 237 pages, of which 216 pages 

are the table of contents and 15 pages are the bibliography, the list of abbreviations 

used and the list of graphs and tables. The bibliography contains 217 sources in 

Bulgarian, Russian and English that are actually used and cited in the work. Of these, 

92 are in Cyrillic, 125 in Latin. The bibliography of the dissertation includes 

classical studies such as those of H. Morgenthau, K. Waltz, J. Mearsheimer, Stephen 

Walt, J. Ikenberry, J. Nye. R. Keohane are represented, ideas of C. Flint, A. 

Podbereskin, A. Davutoğlu, Zb. Brzezinski, N. Bekyarova, as well as the 

contemporary studies of Sh. Zuboff, P. Mason, M. Kastels, Mozez Naim, N. 

Slatinski, V. Milina, Kyle J. Wolfley and H. Onesorge and others. All of these are 

refracted through numerous scholarly articles and media publications, providing 

information on global trends and the context of the region.  
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The introduction describes the general concept of the research. The topicality 

and significance of the topic are justified, the object, subject, aim and objectives of 

the research are formulated, the main approaches and methods of the research are 

outlined and its practical-applied orientation is indicated. 

The first chapter "The New Paradigm of Power in Contemporary 

International Relations" theoretically examines the political, social, economic, 

financial and technological changes in the contemporary world that are driving the 

evolution of power in international relations. The central importance of the "eternal 

question of power" is argued through its underlying biological, psychological, and 

social substructures that make it an immanent feature of all human interaction. The  

conclusion is argued that power is a fundamental concept in the social domain, it is 

a universal explanatory concept at all levels of human interaction, and this has been 

the case throughout human history These deep roots of the concept of power require 

that it be analyzed in the context of its impact and the outcomes of its use, not solely 

according to power resources. Influence and outcome in the information age are 

achieved not only through threat and coercion (the first face of power) but also 

through the use of the second and third faces of power (agenda setting and preference 

shaping). Hence the consideration of power in its two main manifestations, through 

the descriptive term of hard and soft power and the normative assessment of 

successful strategies for their application through the normative term of 'smart 

power'. 

Taking as a starting point the central role of power in mainstream theories of 

international relations, their explanatory power is assessed. It is found that the two 

main theories (realism and liberalism), offer a different philosophical view of the 

world based on the dualistic clash between anarchy and legitimacy. Concluding that 

'the power of law' and 'the law of force' are two opposing but relevant strategies in 

global politics, a case is made that they should be considered in an integrated way. 

This conclusion, as well as the global processes of transition and dispersal of power 

and the associated changes in the structure of the global political order, is advanced 

as an argument for the need for a new paradigm of international relations. A 

theoretical model of the international relations system is proposed (figure 1), which 

has three main characteristics: 

- A complex, heterogeneous, multi-layered network structure with several levels of 

interaction (military, economic and transnational power),  
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- a process based on power in international relations understood as influence and 

applied within the complex interdependence. 

- actors, not only states, but also non-state actors and micro-powers. 

Figure 1 

 

The model allows for parallel tracking of the hard and soft power field interaction 

and estimation of the smart power. 

A taxonomy of hard, soft and smart power application resources, tools and 

models is made for the purpose of analysis. Soft power is examined first at the 

resource level - culture, political values and foreign policy. Second, the tools of soft 

power, in the form of public diplomacy and personal diplomacy, are analyzed. The 

two main approaches, active and passive, in the practical application of soft power 

are also highlighted. The soft power rankings of major consulting houses and 

branding companies are brought to support the thesis that soft power is quantifiable. 

However, an analysis of the concept, especially in its psychological aspect, shows 

that the correct approach to studying the phenomenon involves looking at soft power 

applied, by a specific actor in a specific theatre, to another actor, leading to a specific 

response, acceptance and a specific outcome. 

Hard power is explored in aspects of military, economic, sanctions and cyber 

power. Each is analyzed in terms of effectiveness and efficiency in the contemporary 

security environment. In the context of new generations of warfare, modalities of 

military force, and new technologies, the complex nature of the military instrument 

is highlighted. Economic power is examined in light of the complex 

interdependencies generating sensitivities and vulnerabilities and limiting its hard 

use in foreign policy. Sanctions are the instrument that most clearly demonstrates 

the marginal utility of this use. Market structuring is proving its effectiveness in the 
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field of economic power. Cyber power is the power of the future, but its development 

is a process that must be kept in perspective, especially in the aspects of the 

development of artificial intelligence.  

Conventional wisdom rarely connects the resources of hard power with soft 

tools. This work demonstrates that military, economic, and cyber power can and are 

used as tools to structure the strategic environment, shape preferences, and 

ultimately influence and achieve policy goals. 

It is the achievement of foreign policy objectives that is the subject of the 

application of smart power. The smart power strategy defines the ways and means 

to achieve the optimal balance between hard and soft power, ensuring the effective 

and efficient application of all instruments of state and civil society power in foreign 

policy. Smart power in foreign policy links objectives and outcomes to resources 

and context, examining the positions and preferences of objects of influence and the 

forms of power behavior likely to succeed. Like any strategy, in addition to being 

tied to ends, ways, and means, it is also tied to the category of risk. Intelligent force 

has the function of endogenizing the risk of using hard force, increasing its utility. 

Recommendations for its practical application in the expert literature are associated 

with the application of the principles of balance (correct soft/hard power ratio), 

agility (flexibility in terms of asymmetries with opposing actors) and sustainability 

(durability and long-term impact). 

Conclusions from the first chapter  

1. The question of power is fundamental because it is a universal explanatory 

concept at all levels of human interaction and has deep roots in the biological and 

social nature and psychology of humans throughout human history. Its projection 

into international relations is key to understanding the world in which we live.  

2. In the era of the Fourth Industrial Revolution, power in international relations 

is undergoing a radical transformation. This adds more aspects to it, changing its 

nature and making it more relational, dispersed, hidden/invisible, cyber, soft, 

communication, information power. The qualitative characteristics that shape the 

new face of power can be captured descriptively by the term of 'postpower'. 

3.  The network society is changing the system, structure, actors and processes 

of global politics. This argues increasingly for a new paradigm of power in 

international relations.  
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4. The traditional logic of political realism of balance of power retains its 

relevance at the level of military power. However, the hybridity of contemporary 

threats leads to its use for preference formation in addition to kinetic military 

conflict. Economic power faces the challenge of interconnectedness and therefore 

structuring markets is a more successful strategy than sanctions.  

5.  State actors' use of key national power resources is being rethought in the 

context of a changing world. As military and economic power find it harder to 

respond on their own to the challenges of modern communication society, actors are 

backing them up with the resources of soft power to minimize the risk of using hard 

power and enhance its utility. Contemporary power is therefore hybrid in nature. 

6. The growing role of soft power and the soft aspects of economic and military 

power make smart power and its application a success factor in global politics. 

The second chapter, "Dimensions of Power of Key Geopolitical Actors in 

Southeast Europe", analyses and assesses the factors and objectives for the exercise 

of power by the main geopolitical competitors in SEE and examines the soft power 

of the five key geopolitical powers in the Balkans, highlighting for each the specific 

instrument for the context of the region. 

The first level of analysis that provides a starting point for the study of power 

confrontation in the region is related to the particularities of the geographical theatre 

and its historical specificity. Geopolitically, the region is simultaneously linked to 

the European, Black Sea, Danube, and Middle East regions. Therefore, the Balkan 

geopolitical node interacts simultaneously with the Middle Eastern, Caucasian and 

Ukrainian geopolitical pivots. The key areas of the Bosphorus and the Dardanelles, 

the ancient Via Militaris and the modern economic and infrastructural route "Belt 

and Road Initiative"(BRI) shape the region both as a civilizational rift but also as a 

bridge and a crossroads. Historically, diverse religions have coexisted in the region. 

The multitude of ethnicities forms a colourful ethno-demographic palette that 

fragments the region and defines its mosaic. All this leads to instability and contains 

the potential for civilizational, ethno-religious, hegemonic, cultural and other 

conflicts. 

The second level of analysis relates to the choices and preferences of the major 

actors regarding the means of power employed in the region. The conclusion that 

can be drawn from the current situation is that after SFRY war the potential for 

military conflict is there, but is not being realised. It can be argued that the military 

aspect of hard power in the first modality (warfare) is placed on stand by and is 
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realized in the other three modalities (coercive diplomacy, protection and 

assistance). At the same time, the economic clash with the means of sanctions and 

the exploitation of the sensitivities and vulnerabilities of the countries of the region 

in the field of hydrocarbon energy resources is permanent. 

Due to the fact that the current geopolitical clash is mainly fought in the field 

of soft power, the study focuses on its instrumentality applied by the key actors in 

the region. The use of culture, religion, energy policies, public diplomacy, digital 

and information policies, business and economics, media, education, science, 

donorism and cyber power as instruments of influence in SEE by the US, EU, RF, 

PRC and Turkey is presented in detail and assessed. The most characteristic and 

most effective instrument for each of the countries considered, in other words, the 

one applied with the greatest contextual intelligence and knowledge of the 

psychology of the subject, is identified. 

The U.S. is the actor with the greatest resources and the richest set of tools, 

including soft power. Civil society, the universal American culture, political values 

based on liberal democracy, individualism, basic human rights and freedoms, 

perfectly structured institutions in charge of public diplomacy, mass media and 

NGOs, influence both actively and passively with the so-called "shining city on the 

hill" effect. Indicative of the acceptance and results of the soft power used are the 

successes of US diplomacy related to the NATO membership of Albania, 

Montenegro, Croatia, North Macedonia and Slovenia. The United States has 

historically built a positive image of Albania, which is also true of the Albanians in 

North Macedonia and Kosovo. At the other pole is the perception of the US in Serbia, 

and historical reconciliation is a task for which great efforts should be made. Open 

opposition to Russian energy projects and implicit opposition to Chinese 

infrastructure projects are goals that can be realised with the help of Washington's 

influence in the countries of the region by means of soft power. 

The problem facing the effective use of these soft power resources and 

instruments in the region under study, and the associated influence and achievement 

of results, lies in the perception and appreciation in the mass political consciousness 

of the application of hard power in U.S. foreign policy around the world. It is the 

third resource of soft power that is most directly affected by the problem of 

leadership and the impact of domestic politics on international relations, especially 

with changes of administrations in Washington. This provides a basis for identifying 

the overuse of hard power, or the so-called "power curse", as a major challenge to 
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the application of soft power to achieve U.S. foreign policy objectives. Being a 

'hyperpower', the US is tempted to resort to hard power without a clear strategy, 

driven by the pursuit of liberal hegemony, which may bring damage to the perception 

of the targets of Washington's soft power legitimacy. 

The EU is traditionally perceived as an "economic giant and (geo)political 

dwarf" that successfully achieves its goals more by attraction than by coercion and 

this finding is generally accepted as relevant.  An important resource that plays a key 

role in this process is the Union's economy, which amounts to over 17 billion dollars, 

and the single market, which is the largest in the world. In addition, numerous 

foundations (Friedrich Ebert, Friedrich Naumann, Konrad Adenauer, Hans Seidel, 

Henrich Bell and Rosa Luxemburg, Humboldt) and a wide network of institutes 

(Goethe, British Council, Alliance Française, Dante Alighieri, Cervantes Institute) 

contribute to the Union's soft power. 

The impact and results of the Union's soft power are clearly crystallised in the 

fact that the economies of the countries in the Balkan region are clearly oriented 

towards the EU (more than 64% of trade and 12% of intra-regional cooperation). 

The conclusion is that the passive attraction of EU countries is particularly strong in 

the Balkans and in the Western Balkans in particular, which can be linked not only 

to cultural and political influence but also to economic backwardness in the region. 

The conclusion is that the EU is the actor which, although it has difficulty in 

formulating a common policy, is the only one that applies soft power in both models 

in which it operates. 

The Russian Federation also uses soft power instruments as part of its 

foreign policy strategy. The foreign policy concept identifies three main factors that 

underpin Russia's soft power: the economy, humanitarian programmes and 

technology. 

Russia's main cultural resource of soft power is rooted in history, where it 

finds two staunch allies in Slavism and Orthodoxy. The Russian language also 

harbours untapped potential for the application of soft power. Education is another 

area where Russia's ambitions are dissonant with past successes.  

The instruments of Russian soft power that have been studied are related to 

the Russian Institute for Strategic Studies (RISS), the Rossotrudnichestvo Agency, 

Russkii Svet, and the A.M. A.M. Fund for the Support of Public Diplomacy. 

Gorchakov - the most prominent representative of Russian public diplomacy, 

Russian media activities are linked to the Rusia beyond platform, the Sputnik 
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Agency, which is active in Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, RIA 

Novosti, Voice of Russia, Russia Now, and the Media Center Russian Express (a 

small organization that elevates soft power as a top priority in the spheres of culture 

and religion and achieves significant goals in Serbia). Classical and military 

diplomacy have been singled out as another instrument of Russia's influence on 

Belgrade. 

The analysis also identifies a specific energy component in Russia's soft 

power. The region is heavily dependent on Russian energy, and this is a sharp-edged 

source of soft power that Moscow skillfully uses as a "carrot and stick," but also for 

leverage. The conclusion is drawn that the strengths of Russian policy in the region 

lie in the use of Slavicism, religion, linguistic and cultural-historical ties with the 

countries of the region, the emphasis on working with the elites of the target 

countries (Serbia), and the promotion of Russian culture. The use of economic and 

especially energy levers of influence is a double-edged sword, bringing variable 

success in Turkey and attraction in Serbia, but making Moscow a victim of the "curse 

of power" in the rest of the region. The hardening of Putin's policies in the Middle 

East and Eastern Europe is the factor that detracts from its perceived legitimacy in 

the international community, and after the invasion of Ukraine, the damage to 

Moscow's soft power will be long-lasting and difficult to repair. In the context of the 

war and the unanimous condemnation of this act by the collective West, the need to 

use soft power to mitigate the severe reputational, economic and political damage 

should grow. However, this is unlikely to lead to political realisation due to the 

psychological positive feedback loop that has been triggered. Russia is the big loser 

in the soft power battle and will continue to wander in search of lost time. 

The Republic of Turkey is examined in the light of its traditional political 

and economic presence in the Balkans, but also in the light of the concept of Strategic 

Depth, which declares the ambition to increase and deepen it. Ankara seeks to 

become the dominant regional actor, using various political, economic, ethno-

cultural and religious mechanisms to secure the tools of influence through soft 

power. 

The instruments of soft power Ankara has used are the Turkish International 

Cooperation Agency (TIKA), which funds a number of projects to preserve and 

restore the cultural heritage of the Ottoman Empire; the Directorate of the Council 

of Ministers (DIANET), which deals with religious affairs; the Yunus Emre Centre 

for Turkish Language Learning and Teaching, which is committed to presenting 
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Turkish culture, history and language in the Western Balkan countries; the 

Directorate of Turks Abroad and Kinship Communities and the Directorate of the 

vakfi 

I n the field of education, the Turkish State provides scholarships for the 

education of Muslim youth and for educational and cultural programmes.  

Turkish political influence is strong in Bosnia and Herzegovina, Albania and 

Kosovo, and in North Macedonia Turkey's ruling Justice and Development Party 

supports Turkish and Albanian parties. Turkey's economic influence is significant in 

the mining industry in Kosovo, air transport with Albania. The free trade agreement 

with Bosnia and Herzegovina is an indicator of Turkish political and economic 

influence in the country. In Montenegro, Turkish investments in the transport 

capacities of Montenegrin Adriatic ports are being realised (the port of Bar is owned 

by the Turkish Global Ports). Turkey is also involved in Montenegro's energy sector. 

Its companies are investing in the design and construction of the Moraca hydropower 

plant. The VIP terminal of Skopje airport is also concessioned by a Turkish 

company. Turkey is a major player in Kosovo's banking sector and there are over 

500 Turkish companies operating in the country. In the health sector, Turkey 

finances several hospitals (Ajebadem Clinic, International Medicine Hospitals, 

Spital Ortho-Medica, etc.).  

The conclusion is that Turkey is using its state, ethno-cultural, religious and 

economic tools very effectively in the Western Balkans. The use of diverse 

transnational and non-governmental resources and inter-state alliances support the 

Turkish state's soft power strategy and targeted policies. At the same time, the 

country faces certain obstacles in the rest of the peninsula, with minimal influence 

in Greece and Romania. Turkey's soft power is well received in regions with similar 

ethnic and religious backgrounds. But because Turkish culture and values lack 

European universality, Ankara's soft power moves at two speeds. Turkey does not 

view the region as a single entity and therefore underutilises its secular culture 

effectively, and competes with Salafist and Wahhabi influences in the respective 

communities. 

China is the new actor of the Balkan soft power theatre. Chinese culture does 

not have the universality of Western culture, but it is an important element of 

Beijing's soft power strategy in the Balkans. 

In the field of education, Confucius Institutes are a major conduit of Chinese 

influence. They are the main lever of the State Organization's soft power to spread 
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Chinese language and culture abroad. Its activities include financing the study of 

Chinese language and culture around the world, providing teaching materials, and 

providing Chinese lecturers. 

The policy in the region is part of the Secretariat's overall concept of 

cooperation between China and the countries of Central and Eastern Europe, 

originally called the 16+1, later 17+1 format. Beijing's activities included in the 

platform promote relations with Eastern European partners on a bilateral basis. An 

analysis of Beijing's approach leads to the conclusion that the initiative is part of 

Beijing's "divide and conquer" strategy. 

The implementation of the Belt and Road Initiative (BRI) project, which aims 

at the economic integration of Rimland under the auspices of Beijing, is the main 

economic initiative through which China aims to retain control and leverage globally 

and regionally. The exclusive role of Southeast Europe for the Chinese initiative 

determines the geopolitical importance of the region where the sea and land routes 

converge. For Beijing, the construction of the corridor route linking Piraeus with 

Hungary is very important, ensuring rapid transport of Chinese goods to Central 

Europe using part of the route of Corridor 10. To modernise the port of Piraeus, 

China is investing USD 4.3 billion. In addition, Beijing has presciently acquired a 

controlling stake in it.  One contemporary aspect of the project is the technological 

one. Today, China is focusing on digital blockchain technology in addition to heavy 

construction. It can be expected that the construction of the Digital Silk Road will 

become an infrastructural base for the growth of the financial capabilities of the 

“Middle Kingdom”, linked to the Central Bank's Digital Currency being developed 

in China.  

The implication is that the region is instrumentalising Beijing's financial 

might and economic strength. China's use of this economic instrument of soft power 

in the Western Balkans is well received because of the desperate need for investment 

in infrastructure. An indicator of China's soft power and the way it influences 

countries in the region is its generous financing, which, unlike the EU, is without 

political strings attached. The policies of the 17+1 countries, especially in the 

Western Balkans, make the case for this. China views its policy in the region 

strategically, as a long-term investment. Taking a longer view, Beijing is creating its 

own lobby in countries that are already, or are expected one day to become, part of 

the European Union. 
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The summary conclusion of the analysis is that China is pursuing a pragmatic 

foreign policy. The role of soft power is focused on its resources and the potential 

benefits for Chinese foreign policy strategy. China's investment and economic 

potential are harnessed in the process. The monetary aspect is reflected in the 

internationalization of the yuan. The culture-centricity of the PRC's soft power 

policy (promotion of traditional Chinese culture) is very active, but so far has 

brought little success. Interaction with and support for diaspora representatives 

abroad is a hidden but important part of Beijing's strategy. The threat to China's soft 

power is the trade conflict and the potential for a serious confrontation for Taiwan 

with the United States, which, carried over to the Balkans, could halt Beijing's 

projects. 

The question of whether, and to what extent, the actors considered succeed in 

optimally combining the types of force in smart power strategies is the final level of 

analysis of power projections in the region. It is possible to justify assessments that 

the somewhat successful combination of hard and soft power of the United States in 

Kosovo and Russia in Serbia brings them closer to smart power standards. Most 

clear and consistent is Ankara's strategy and efforts to balance hard and soft power. 

But obstacles of domestic (Erdogan's authoritarianism and the Kurdish issue) and 

foreign policy (Cyprus, Syria and Libya) pose constraints the country cannot 

overcome. The EU has enormous soft power resources, but no strategy to effectively 

use the full toolbox of smart power. Therefore, the criteria of balance, agility and 

resilience discussed in Chapter One remain unrealised in practice, and major actors 

struggle to reach what Gallaroti calls 'optimal force'. The reasons can be sought in 

leadership, in countering competitors, in the specificity of the environment. In the 

end, smart power remains the road not taken. 

Conclusions from chapter two 

1. Southeastern Europe and the Balkans are significant for the interests of 

key geopolitical actors, making the countries in the region the object of their "hard" 

and "soft" power. 

2. The defining characteristics of societies, in the region under study, 

mosaic, generic, inertial cultural effects and the distinct presence of the 

psychological and socio-cultural element of influence, are asymmetrical to the high-

tech aspects of postpower. In countries that have been integrated longer into Euro-

Atlantic structures, this inertia weakens and the applied postpower is more effective. 
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3. The instruments of power of the actors under consideration are 

characterized by a certain ideosyncratic nature, closely correlated with the different 

receptivity of the Balkan societies to certain cultural and political influences and 

values. It is most pronounced in the case of the status quo powers, Russia and 

Turkey, which emphasize religious and ethnic arguments for influence in the region. 

Washington actively uses the tools of diplomacy, Beijing its economic power and 

Brussels the appeal of its political project.  

4. The actors under consideration, despite their different absolute weight 

on the global stage, have a great deal of relative weight in the region, realizing their 

potential to varying degrees and achieving relative parity. Both status quo forces and 

those exploiting new opportunities do not apply smart power effectively enough in 

SEE. 

In the third chapter, "Strategy for the Smart Power of the Republic of 

Bulgaria in SEE", possible future projections of the global geopolitical confrontation 

in the region are outlined through the prism of the role of power, using the tools of 

scenario planning and programming. The political and economic implications of 

these scenarios are analysed, including the social and technological changes in the 

security environment and their impact on Bulgaria. A model of a smart power 

strategy for the Republic of Bulgaria is proposed. 

The choice of scenario planning as a research method is motivated by the fact 

that in the modern era it is probably the most appropriate for research and decision-

making in the uncertainty-dominated security environment. It provides a basis for 

strategy creation and decision making. Furthermore, the method has application in 

practice because it is the basis for 'strategic conversation', a process vital to the 

organisational learning loop. It is an adaptive, self-learning process that enables 

finding the intersection and proper fit between the strategic goals of the institution 

and the characteristics of the strategic environment. The approach to scenario 

development is the so-called descriptive or exploratory approach. The method used 

is that of 'intuitive logic', which uses creative narrative techniques and prioritises the 

qualitative at the expense of the quantitative approach. The process of scenario 

development has five phases according to Alexander Fink and Oliver Schlake.: 1. 

Preparing and defining the field of scenarios. 2. Determination of key factors and 

driving forces. 3. Analysis of the key driving forces and their evolution in the 

scenario funnel. 4. Generating the scenarios. 5. Scenario transfer. 
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The Focal issue of the scenarios under consideration is "What is the future of 

power in global terms and what are its projections in South-Eastern Europe and 

Bulgaria in particular". The field of the scenarios is the field of power in 

international relations and the projections of the global geopolitical clash in the 

Balkan region. It is examined in the three dimensions in which, according to Joseph 

Nye, power is distributed in the contemporary era and which correspond to the three 

faces of relational power. At the upper level, the possibilities of the use of force at 

the governmental level - soft, military and economic power (smart power) and the 

possible increase of the role of the military factor in the Balkan region are 

considered. At the middle level, the use of economic power is considered, used both 

as hard and soft power. At the lower level, that of transnational relations, which is 

the territory of non-state actors, the development of technology and its use as an 

instrument of soft power is considered. In order to meet the set criteria of 

comprehensibility and traceability and avoid unnecessary complexity, military  

power, economic power and transnational relations are considered together. The 

reason for considering the scenarios at all three levels, and not only at the military-

political level, lies in the hypothesis that the pattern of international relations (IR) is 

changing, becoming networked, and subject to complex interdependence. Therefore, 

as a consequence of the diffusion of power, it will change qualitatively and non-state 

actors will increasingly influence major actors, moreover, they will become such 

actors themselves. 

The key factors that have been identified and analysed and whose 

development in the scenario funnel has been traced are: political, social, 

technological and economic. The set of relevant key factors and uncertainties have 

been grouped and mapped onto the impact/uncertainty matrix, and their impact on 

the focal issue has been assessed. First, the relative degree of impact of each of the 

factors along the horizontal axis: (Strong/weak effect), on the main question of the 

future of power in the IR is examined. Following the determination of the effect, the 

relative degree of uncertainty on the main question of the scenarios along the vertical 

axis: (High/Low Uncertainty) on the focal issue. The results are plotted on an 

Impact/Uncertainty Matrix (Figure 1 ) 



66 

 

 

(Figure 1 ) Impact/uncertainty matrix 

The purpose of the analysis is to highlight the two factors with the highest 

uncertainty and the highest impact. Factors A and B are the two higher level factors 

considered to combine the greatest impact/effect (High Impact) on the core issue, 

the question of power in international relations, with the greatest 

uncertainty/uncertainty (High Uncertainty) about what that impact might be on 

global politics and the SEE region. These are as follows: 

 Human Agencies. The will and competence of the political leadership is key 

to their ability to apply hard, soft or smart power. 

 Accelerating, delaying, or changing the direction of the power transition. The 

new balances of power that may emerge as China and India grow in global 

power. Since the two factors are independent of each other (Factor A is 

structural and Factor B is related to human agencies, i.e., the two factors are 

in a dialectical relationship), there are four scenarios that can be developed.  

Factor A. Slow/accelerated power transition  

Factor B. Use of hard/soft power 
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The permutation of the identified key factors/driving forces, generates four 

scenarios with clearly defined descriptors and end states of each scenario. 

“Thucydides' Trap” combines an accelerated force transition and an increase in the 

role of hard power. "The Liberal Leviathan", involves a slowing of the power 

transition with an increase in the role of soft power and describes a scenario of liberal 

hegemony. This is a BAU (business as usual) scenario. “The balance of power” is 

the scenario of a slowdown in the transition of power and an increase in the role of 

hard power. It describes an unsustainable multipolarity. “The rise of the rest” 

combines an accelerated transition of power and an increase in the role of soft power 

It is a scenario of pluralism in international relations and economic power and 

describes a sustainable multipolarity of the world order. (Figure  2) 

 

Figure 2 Permutation of key factors and determination of the end state 

descriptors of the scenarios   

 

The Thucydides Trap scenario has the following end-state descriptors: 
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- Bipolar IR model 

- Military power and conflict 

- New Iron Curtain 

- Key areas of military confrontation - Pacific, Middle East and Eastern 

European regions 

The Liberal Leviathan scenario has the following end-state descriptors: 

- Unipolar model of the IR 

- Liberal US hegemony 

- Soft power and institutions 

- Transpacific, linkages and Transatlantic relations 

The Balance of Power scenario has the following end-state descriptors: 

- Multipolar unsustainable model of the IR 

- U.S. offshore balancing strategy 

- Hard economic power 

- Alliances around core civilizations 

The Rise of the Rest scenario has the following end-state descriptors: 

- A multi-polar sustainable IR model 

- Power transition to countries in Asia 

- Soft economic power 

- An international order based on the principles of the UN Charter 

The attributes of the scenarios thus formulated are developed into compelling 

storylines that meet the criteria of consistency, plausibility, traceability and 

comprehensibility. 

The resulting scenarios are applied in a process model for the formation of an 

interactive smart power strategy for the Republic of Bulgaria based on the widely 

used in business IDEF0 methodology. The aim of the smart power strategy is to 

protect national interests in the field of international security. The means to achieve 

it is the rational use of the instruments of national power and soft power. The means 
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is the use of scenario planning for decision making and policy implementation. Risks 

are accounted for by the indicators in the scenarios. For this purpose, the generated 

scenarios and the changes in the global context and in the security environment in 

SEE that they reflect are subject to PEST - analysis on four indicators:  

- Political factors: political stability, military factors, environmental factors. 

- Economic factors: Economic situation, economic growth, currency factors. 

- Sociocultural factors: Demographic status, identity factors, inequalities, health 

factors. 

- Technological factors: Speed of technological change, innovation, discovery. 

A SWOT-analysis has been applied to the power predisposition of Bulgaria, 

which considers both internal and external factors. The political, economic, socio-

cultural and technological variables from the PEST - analysis of the environmental 

scenarios relate to the opportunities and threats from the SWOT - analysis. The 

strengths, weaknesses, opportunities and threats are assessed by the following 

indicators: elements of state power (diplomacy, information, military instrument, 

economy), political, demographic and technological indicators.  

The smart power strategy being developed aims to link policy (based on 

national interests and values) with implementation in practice (concrete plan) and is 

forward-looking. It brings together the aims, the means to achieve them and the ways 

to achieve them, and offers a way to protect the national interests of the Republic of 

Bulgaria in a complex security environment vulnerable to the shocks of uncertainty. 

The Smart Power Strategy seeks answers to five questions (J. Nye), the answers to 

which are formulated as follows: 

- Which goals and outcomes are desired? The answer to this question is contained 

in the National Security Strategy Update. 

- What resources and in what context? The answer to this question is contained in 

the swot-analysis and pest-analysis of the scenarios and the power predisposition 

of Bulgaria. 

- What are the positions and preferences of the objects of influence? The answer to 

this question is contained in the analysis done in chapter two. 

- Which forms of power behaviour are most likely to succeed? The answer to this 

question for Bulgaria, taking into account the country's limited resources, must be 



70 

 

sought in influence with the instruments of soft power. To assess Bulgaria's soft 

power the ranking of the independent consulting company Brand Finance "Global 

soft power index- 2021" is used, Bulgaria is ranked 66th out of 105 countries and 

gives a high indicator Reputation of the country and comparatively good results on 

the indicators Notoriety and Influence. In parallel, the indicators in which the 

country lags behind should develop: Governance, Business, Media Freedom, 

Education and Science, Healthcare. 

- What is the probability of success? The answer to this question depends entirely 

on the right answers to the previous ones and on the right mix of resources available 

as the environment changes and with constant feedback on the results of the strategy 

implemented. 

Following the analyses, the answers to the key questions that link ends, ways 

and means into a coherent strategy have been identified, and the findings have been 

put into practice. A smart power strategy model based on Integration Definition for 

Function Modeling (IDEF0) is proposed It attempts to provide a comprehensive 

methodology for planning, developing and managing the country's smart power 

under alternative scenarios of strategic environment development. The methodology 

has been applied to strategic planning in business and has the major advantage of 

simplifying strategic plans and shifting the emphasis in strategic planning and 

management from a static document-based approach to a model-based one. It thus 

translates strategic documents into practice and facilitates their implementation by 

its simplicity. 

The method is used to develop functional models and is graphically 

represented by boxes (representing activities) connected by arrows (denoting 

objects). The activity (function), in this case "intelligent strategy development", is 

fed with input information material, data, etc. and generates as output information,  

an advanced intelligent strategy, the loop is repeatable and the system is self-

learning. The activity (function) is also fed by mechanisms, tools, instruments, 

resources, etc. This includes the strengths and weaknesses identified in the swot -

analysis. Control includes factors regulating and constraining the performance of the 

function (international legislation, policies, etc.). Control also includes the 

monitoring of changes in the security environment at a certain degree of realization 

of scenarios for the development of power projections in the region (opportunities 

and threats identified in the swot-analysis). The monitoring also includes the so-

called 'horizon scanning'. This is an organizational activity that should identify and 
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focus on early warning signals and important changes in the environment by 

identifying flags i.e. the significant changes of key factors among the noise of 

uncertainty. From the main box of the function comes the call arrow, which serves 

to share information and data with other functions or internally within the function 

as well as linking models in order to continuously improve the intelligent strategic 

management system (Figure 3). 

 

 

(Figure  3) Top level function (Parent) Function Function of Smart power Strategy 

Creation Using IDEF0 Method 

 

The parent function, or root function, can be decomposed/decomposed into its 

component child functions, whose relationships can also be represented graphically 

and verbally to give a more detailed picture of the process (Figure  4). 
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(Figure  4). Child functions of the smart power strategy building process  

Each of these functions can be further decomposed and detailed into sub-

functions with specific objectives, and these again at the next level to lower level 

functions, objectives and tasks. This process can be extended to any depth and any 

level of specificity. For example, function "3. Development of military-political 

influence" can be detailed in a separate Node A3 diagram into sub-functions 

(grandchild function) 1. Political activities to promote stability in the region. 2. 

Development of military capabilities. 3. Participation in shaping exercises. 4. 

Diplomatic activities. These, in turn, are also divided into separate even more 

specific lower executive level functions, goals, and objectives. Since the purpose of 
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the study does not require going into further detail of the activities, only its 

conceptual description is given.  

Strategic leadership (dissision makers) must ensure the functioning of the 

process through clearly articulated objectives and a clear strategic vision of desired 

outcomes. The control function of the model is carried out by the intelligence and 

analytical community of the Republic of Bulgaria, feeding it with information about 

changes in the security environment and indications for the realization of possible 

future scenarios (possible futures).  The functional mechanism is based on an 

accurate analysis of the available resources of the country, using the available 

scientific potential and expertise (Bulgarian Academy of Sciences, Research 

Institutes, Higher Education Institutions, etc.). Last but not least, the proposed smart 

strategy model requires the active and coordinated participation of the institutions of 

the state. It is bound by and takes into account budgetary constraints in security and 

defence spending and offers optimal power. The usefulness for practice of the 

method is that each activity has a clear verbal definition describing the objective, 

resources and factors, end result, making it easy to control. Republic of Bulgaria, 

despite and because of its limited resources for influence, can and should take 

advantage of smart power in the constant quest to ensure national security. 

Conclusions from chapter three 

1. Scenario planning has the potential to be an effective method for 

strategy creation and decision-making by political leadership under strategic 

uncertainty in the security environment. 

2. The "strategic conversation" as a foundation and product of the scenario 

method creates a basis for analysis and assessment of the future of power in a global 

and regional context. 

3. The SWOT analysis of Bulgaria's strengths shows strengths in the areas of 

diplomacy, culture and political values. Opportunities are related to the development 

of civil society, human potential, ICT and R&D. The country therefore has positions 

in the soft power field that it can instrumentalise in its foreign policy. Proactive 

policies are needed to address weaknesses and threats related to demography, 

economy and military power. 

4.  States with limited resources for influence can successfully employ 

smart power strategies in their foreign policy. The proposed IDEF0 methodology for 

implementing scenario planning in the development of a flexible, interactive smart 
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power strategy is an attempt in this direction. The competitive advantage of the 

method is that it offers an open and self-learning process of building and managing 

national power that shifts the focus of strategic planning from a static, document-

based approach to a model-based approach. 

CONCLUSION 

Blessing or curse, globalization is an undeniable social fact of our times. But 

the "naïve globalization", where if one falls, like dominoes, all fall, died before our 

eyes with the outbreak of the Kovid 19 pandemic. The military conflict in Ukraine 

has made this effect even more visible. Whether 'naïve globalisation' will be replaced 

by 'pragmatic globalisation' remains to be seen. How the new world order will take 

shape depends first and foremost on the power in international relations. 

The prospects for the development of the problem of the future of power are 

linked, first and foremost, to the avoidance of Thucydides' Trap in global politics. 

Unfortunately, Pandora's box has been opened, and today we are once again 

witnessing the eternal clash between anarchy and legitimacy. The logic of political 

realism once again proves its relevance and forces the actors to comply. Events show 

the need for a polyparadigm approach, taking into account the role of different types 

of power in international relations. The scenario of anarchy and confrontation is 

much more realistic today and it will inevitably increase the weight of hard power 

in world politics. 

Second, but not least, there is still another trap facing global security - that of 

transnational challenges. Today, more than ever, the world needs cooperation and 

the application of soft power in world politics, because we are facing an increasing 

number of risks and threats that originate in one country but affect others and can 

only be met by many countries acting together. The problems of disrupted supply 

chains, the financial crisis, the economic recession, international terrorism and 

organised crime, migration, global warming, pandemics and famine must be 

addressed adequately by the major actors so that we do not fall into the Kindelberger 

trap. It is clear that the world has changed and that there is a need for new 

cooperation. The Thucydides trap can be avoided through cooperation between 

China and the United States, which is beneficial for both countries, but also for the 

global order. It can only be achieved if the credibility of international politics is 

strengthened, for which it is important to raise the authority and role of the UN, but 

also if the leaders of the major powers behave responsibly. The key factor for the 

success of this cooperation is to increase the importance of soft power in relations 
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and the ability of societies to organise themselves into networks to tackle 

transnational problems together. 

The changes brought about by new global crises inevitably lead to changes in 

the economic, social and political paradigms of our time, including those of power. 

This affects what is happening in our region and the use of force by the major actors. 

The world faces two paths. The path of hard power, with all its attendant risks, and 

the path of soft power, providing stability and sustainability. The two types of power 

exist in parallel and have driven the world throughout human history. Scientifically, 

force is neither good nor bad, but in terms of the object on which it is applied and 

the common interest of global and regional security, soft power is the more 

favourable perspective. 

The recommendations to the institutions that formulate and implement the 

foreign policy strategy of the Republic of Bulgaria are related to the need for a debate 

(strategic conversation) based on scenarios among the widest range of stakeholders. 

The strategic conversation is first and foremost a tool for organizational learning, 

but more importantly, the resulting scenarios are the basis for creating a smart power 

strategy based on models rather than solely on documents. Once formulated, the 

smart power strategy, with its clearly defined functions and activities, needs to be 

translated into concrete policies domestically and at the foreign policy level. 

Understanding and implementing the concept of smart power is the way to transform 

the small state from an object to a subject in global politics. 

GENERAL CONCLUSIONS FROM THE DISSERTATION 

RESEARCH 

1. Power in global politics is a key characteristic of international relations. 

The future of power will shape the world order and shape each country's place in the 

system of international relations.  

2. The complex problems in contemporary international relations 

necessitate the use of a polyparadigm approach to address global issues, at least until 

a theory is constructed that is capable of adequately addressing them.  

3. Dividing the types of power (hard, soft, and smart) and examining them 

at different levels of interaction (military, economic, and transnational) is a practical 

tool for a comprehensive analysis of power in international relations. 
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4. The US, the EU, Russia, Turkey and China are now and in the 

foreseeable future major actors on the global geopolitical stage and to the greatest 

extent shape the political landscape in SEE. 

5. Soft power is today a major strategy and instrument of influence for 

geopolitical actors in SEE. In line with their resources, they have their own preferred 

arsenal of soft power instruments that they apply in the Balkans to achieve their 

objectives. 

6. Smart power is the optimal way to ensure small state national security.  

7. The practical application of a smart power strategy is a problem that 

even major actors have difficulty dealing with. Scenario-based planning integrated 

into a flexible smart force strategy model is a possible way out to solve the problem. 

SCIENTIFIC AND APPLIED RESULTS 

1. The paper proposes a multidimensional explanatory model of the new 

paradigm for power in contemporary international relations, which takes into 

account their radical transformation in terms of their network character, changes in 

the structure of actors, the growing role of technology and digital 

interconnectedness.  

2. The concept of "postpower" is defined and argued as reflecting 

qualitative changes in the dimensions and characteristics of the phenomenon. Its 

hybrid character is justified. 

3. Through the prism of regional stability, a comparative analysis and 

assessment of the specific instruments and the effectiveness of the soft power of the 

main geopolitical actors in SEE - the US, the EU, Russia, China and Turkey - is 

made.  

4. Based on the "scenario planning" method, four scenarios of global 

power projections in SEE have been generated and justified, on which a factor PEST 

- analysis has been conducted.  

5. SWOT - analysis of the strength of the Republic of Bulgaria with 

taxonomy and evaluation of the elements on the main parameters studied is made. 

6. A methodology is developed and a conceptual model of an interactive 

strategy for smart power of the Republic of Bulgaria based on the model (IDEF0) is 

proposed. 


