
Православната геополитика на Русия 
 

Резюме 
 

Историята познава много примери за империи загадки. Тяхната сила се състои в 
способността им да улавят човешкото въображение, тъй като умът сам по себе си има 
потребността да мечтае. В последно време все повече се заговори за една мечта, която 
притежава отявлен имперски привкус – евразийството. Евразийската мечта вече не е просто 
руско-емигрантската загадка от началото на XX в. В началото на новото хилядолетие тя 
придоби съвършено нови очертания, които придадоха съществени политически, 
икономически и културни измерения. Новото евразийство, или още неоевразийството, 
трансформира класическата евразийска школа в религиозно-политическа доктрина, 
легитимираща действията на Русия в системата на международните отношения. Причините 
за това са комплексни, но те се коренят най-вече в стремежа на Москва да съдейства за 
изграждането на многополюсен свят. Тези неоимперски цели срещат в лицето на 
неоевразийството подходяща идеологическа сплав, която да замени съветската идеология 
и да запълни ценностния ваккум в руското общество, създал се непосредствено след 
разпадането на СССР. Тази книга не се ограничава просто с анализ на евразийството.  
Тя се опитва да надникне отвъд същността на загадката Евразия, отвъд геополитическите 
очертания на евразийството, отвъд материалните очертания на тази идея. Книгата отправя 
поглед към нематериалния характер на новото евразийство – един проблем, който до този 
момент е слабо изследван в научните среди и често подценяван в геополитическите 
анализи. Истината е, че това е причината неоевразийските хибридни стратегии да са толкова 
устойчиви, незабелязани и успешни. Защото в ядрото на тази философия стои загадъчна 
идеология, която отвлича вниманието от политиката и го насочва към една дума, с която 
все повече се спекулира днес – ценностите. Тази идеология не си служи с политически аргу- 
менти и икономически доктрини. Тя създава качествено нова ценностна рамка, в чийто 
център новите евразийци позиционират думата „религия“. Неоевразийската религия 
претендира за универсална и върховна истинност, но в същността си е манипулативна. 
Истинската цел на нейните водачи е мобилизирането на онези, които я приемат в едно 
огромно цяло, което да възстанови Евразийската империя. Но какво всъщност представлява 
тази религия? Това е и основният въпрос, на който книгата дава отговор. Но не с помощта 
на спекулативни теории и недоказуеми твър дения, а на базата на научни емпирични 
доказателства. 
 

Abstract 
 

History knows many examples of empire mysteries. Their strength lies in their ability to capture 
the human imagination, as the mind itself has a need to dream. Recently, there has been more and 
more talk about a dream that has a distinct imperial flavor - Eurasianism. The Eurasian dream is 
no longer just a Russian emigrant mystery from the beginning of the 20th century. At the beginning 
of the new millennium, it acquired completely new outlines, which gave it significant political, 
economic and cultural dimensions. The new Eurasianism, or neo-Eurasianism, transformed the 
classical Eurasian school into a religious-political doctrine, legitimizing Russia's actions in the 
system of international relations. The reasons for this are complex, but they are rooted mostly in 
Moscow's desire to help build a multipolar world. These neo-imperial goals meet in the face of 



neo-Eurasianism a suitable ideological alloy to replace the Soviet ideology and to fill the value 
vacuum in Russian society, created immediately after the collapse of the USSR. This book is not 
limited to an analysis of Eurasianism. 
It tries to look beyond the essence of the mystery of Eurasia, beyond the geopolitical outlines of 
Eurasianism, beyond the material outlines of this idea. The book looks at the intangible nature of 
the new Eurasianism - a problem that has so far been poorly studied in scientific circles and often 
underestimated in geopolitical analysis. The truth is that this is why neo-Eurasian hybrid strategies 
are so sustainable, unnoticed and successful. Because at the core of this philosophy is a mysterious 
ideology that diverts attention from politics and directs it to a word that is increasingly speculated 
on today - values. This ideology does not use political arguments. It creates a qualitatively new 
value framework, in the center of which the new Eurasianists position the word "religion". The 
neo-Eurasian religion claims universal and supreme truth, but in essence it is manipulative. The 
real goal of its leaders is to mobilize those who accept it into a huge whole to restore the Eurasian 
Empire. But what exactly is this religion? This is the main question to which the book answers. 
But not with the help of speculative theories and unprovable claims, but on the basis of scientific 
empirical evidence. 
 

САЩ и Глобалният тероризъм след 11 Септември 
 

Резюме 
 

На 11 септември 2001 г. светът стана свидетел на терористичните атентати в Ню Йорк и 
Вашингтон – събитие, което генерира глобални сътресения в международната система. Тя 
навлезе в период на латентна нестабилност, която се характеризира с три ключови процеса. 
Първо, външната политика на САЩ в годините след 11 септември претърпя значителни 
промени. В изказвания на американските президенти и във формирането на техните 
доктрини ясно проличаваше антитерористична реторика, заклеймяваща тероризма като 
заплаха както за американската национална сигурност, така и за международната система 
като цяло. Второ, тероризмът придоби глобален обхват. Терористите се обединиха в 
трансгранични терористични мрежи, които обявиха война на Америка. Трето, настъпи 
идеологическото противопоставяне от времето на Студената война беше заменено от 
цивилизационно. Понятия като „джихад“, „кръстоносен поход“, „свещена война“ все 
повече зачестиха в политическата реторика. 
В настоящата монография е подкрепена тезата, че зависимостта, която възникна между 
американската външна политика и заплахите на глобалния тероризъм в резултат на 
атентатите от 11 септември има структуроопределящо значение за системата на 
международните отношения в началото на XXI век. За да подкрепи тази теза изследването 
си поставя три основни задачи. Първата от тях е да бъдат систематизирани първите две 
американски външнополитически доктрини, които се появиха след 11 септември – 
доктрината „Буш – младши“ и доктрината „Обама“. Втората – да бъдат разгледани 
промените, които настъпиха в характера на глобалния тероризъм и по-конкретно да бъде 
направено ясно разграничение между тероризма преди и тероризма след 11 септември. 
Третата задача, която изследването си поставя е да обясни каква зависимост съществува 
между външната политика на САЩ и глобалния тероризъм и как тази зависимост оказва 
влияние върху състоянието на международната система. 
 



Abstract 
 

On September 11, 2001, the world witnessed the terrorist attacks in New York and Washington, 
an event that generated global turmoil in the international system. It has entered a period of latent 
instability, which is characterized by three key processes. First, US foreign policy has undergone 
significant changes in the years since 9/11. In the speeches of American presidents and in the 
formation of their doctrines, anti-terrorist rhetoric was clearly evident, condemning terrorism as a 
threat to both American national security and the international system as a whole. Second, 
terrorism has gained global reach. The terrorists have united in cross-border terrorist networks that 
have declared war on America. Third, the Cold War-era ideological opposition was replaced by a 
civilizational one. Concepts such as "jihad," "crusade," and "holy war" have become increasingly 
common in political rhetoric. 
This monograph supports the thesis that the relationship that has developed between US foreign 
policy and the threats of global terrorism as a result of the 9/11 attacks has a structural significance 
for the system of international relations at the beginning of the 21st century. To support this thesis, 
the study sets itself three main tasks. The first is to systematize the first two American foreign 
policy doctrines that emerged after 9/11 - the Bush Jr. doctrine and the Obama doctrine. The second 
is to look at the changes that have taken place in the nature of global terrorism and, in particular, 
to make a clear distinction between terrorism before and terrorism after 9/11. The third task of the 
study is to explain the relationship between US foreign policy and global terrorism and how this 
relationship affects the state of the international system. 
 

NATO and Partner Countries Cooperation in countering asymmetric and hybrid 
threats in South-Eastern Europe 

 
Резюме 

 
Тази глава представя анализ на хибридните заплахи в региона на Югоизточна Европа и 
прави предложения за тяхното неутрализиране. Изследването установява, че концепцията 
за командване и контрол спомага най-добре да бъдат осъзнати и избегнати хибридните 
предизвикателства от трети страни. Главата твърди, че НАТО и ЕС трябва да действа 
консолидиране за да предотвратят възможността от чуждо влияние в страните – членки. 
Предложени са няколко стратегии, свързани с киберсигурността и идеята за създаване на 
Център за управление на качеството. 

 
Abstract 

 
This chapter presents the study on the nature of the hybrid threats and vulnerabilities of the South 
Eastern European region with proposals for countering this type of threats in cyberspace. The 
research starts with the concept of command and control warfare to understand better the doctrine 
of the hybrid warfare of the Russian Federation, considered as a main threat for the region. 
Response from NATO and EU is analyzed to identify the specific measures to be used in 
Southeastern Europe. Academic support in countering hybrid threats in this region is proposed as 
a Basic Environment for Simulation and Training (BEST) – Resilience as a first step to develop a 
dedicated Center of Excellence (CoE) in this domain for South Eastern Europe. 



TO BE OR NOT TO BE: AMERICAN INFLUENCE ON LGBT+ RIGHTS IN 
BULGARIA 

 
Резюме 

 
Основната цел на тази статия е да изследва какво е влиянието на либералните ценности в нашето 
общество и по-конкретно – по какъв начин САЩ мотивират тяхното разпространение. Изследването 
включва теренни експерименти като интервюта и анализ на медийни публикации, които не са 
широко достъпни за българската публика. Основната теза на статията е, че САЩ оказват 
систематичен натиск за приемането и интегрирането на тези ценности в България като приоритетна 
област за правата на т.нар. сексуални малцинства. За да представят по-ясни доказателства в полза 
на тезата си, авторите проследяват американското влияние, което прониква у нас по линия на 
религиозни организации, финансирани от американските политически партии. Анализирано е и 
влиянието на консервативните течения, много от които черпят ресурсите си от Републиканските 
фондации, отпускащи средства за създаване и поддържане на НПО-та. Статията твърди, че опитите 
на САЩ да влияят върху ценностната рамка на българите сериозно подкопава доверието в Запада и 
поляризира българското общество, което пък му пречи да защитава интересите си. Първата и 
втората част на статията са посветени на теренното изследване, а третата прави количествен анализ 
посредством събраните данни. 
 
 

Abstract 
 

The purpose of this article is to assess the U.S. influence on the public perceptions towards LGBT+ 
people in Bulgaria. The research design incorporates several variables collected through in-person 
observations and comparative analysis of case studies. In this paper, we try to explain the 
increasing American influence and the gender aspect of U.S. Foreign Policy in the Balkans. To 
offer a more detailed analysis, we have employed an approach that compares the liberal wave in 
the United States, which advocates LGBT+ rights, to the conservative movements that promote 
homophobia under the guise of Eastern European traditions. The article argues that the debate 
about LGBT+ rights in Bulgaria mirrors the striking political and ideological polarization, which 
divides contemporary American society. Our study asserts that the public debate in Bulgaria 
reflects the neo-conservative attitudes of Russia and Moscow’s contradictory policy of sexual 
discrimination. Finally, we conclude that the United States also exercises significant cultural and 
political influence, not to say pressure, on the Bulgarian political elite to recognize the freedoms 
of LGBT+ people, which triggers a backlash and favors right-wing populist movements. 
 

Reshaping U.S. Smart Power: Towards a Post-Pandemic Security 
Architecture 

 
Резюме 

 
КОВИД се превърна в една от най-смъртоносните заплахи за човешката и международната 
сигурност. От началото на Пандемията, САЩ се изправиха пред редица заплахи след като 
Коронавирусът бавно се разпространи по целия свят. Китай се възползва от слабостта на 
Америка и направи заявка да я детронира като глобален лидер. Основната цел на тази статия 
е да анализира ролята на САЩ в международната система на глобално ниво. Основната теза 
на изложението е, че ако иска да запази ролята си на лидер, Америка трябва да промени 



своята външнополитическа стратегия по линия на т.нар. „интелигентна сила“, която 
съчетава дипломацията и силата на оръжието. Статията почива на разбирането, че този 
инструмент се оказа доста ефективен тъй като не се свръхфокусира нито върху воденето на 
безкрайни войни, нито върху изолационизма. Тъй като Коронакризата ще има дългосрочни 
последици за САЩ и Китай, но все още е рано да кажем дали ще доведе до трайни промени 
в глобалния международен ред. Първата част на статията разглежда теориите за силата и 
нейното приложение в контекста на международната сигурност, втората сравнява някои 
основни геополитически доктрини на САЩ и Китай, а последната представя няколко 
сценарий за бъдещето на глобалния ред. 
 

Abstract 
 

Almost two decades after September 11, 2001 (9/11), the world is once again on the brink of a 
global political, economic and humanitarian crisis. These dynamics has shifted the balance of 
powers in international relations. The purpose of this article is to explore the U.S. strategic 
involvement in the post-pandemic security architecture at a global level. Shortly after 9/11, a 
number of state and non-state actors challenged the U.S. global leadership. Crossborder terror 
networks declared war on Washington.1 China achieved sustainable economic growth and created 
a new model that pretended to be an alternative to the free market.2 Russia declared the end of 
America’s global dominance and the emergence of a multipolar world order.3 European Union 
(EU) was planning to build its own defense capabilities in attempt to emancipate from the United 
States.4 Despite all these challenges, Washington was able to maintain its global dominance.  
This article argues that if the United States wants to preserve its dominant position in the post-
pandemic security architecture, Washington has to reshape its concept of smart power. Smart 
power constitutes the theoretical core of U.S. foreign policy after 9/11.5 However, with the 
outbreak of COVID-19, it became less effective. The use of hard power in times of pandemic 
would inevitably provoke exhausting conflicts. Military operations will remain expensive 
considering the Coronavirus death toll. United States Soft power, on the other side, also needs to 
restart. Washington has to improve bilateral relations with its allies from Europe, Middle East and 
North Africa (MENA), and Asia Pacific (APAC). The Pandemic challenged the primacy of smart 
power in U.S. foreign policy. However, more important is that the United States needs a new 
strategy to sustain its global dominance.  
The research roadmap for this article includes three sections. The first reviews the basic theories 
of smart power and introduces an alternative post-pandemic definition of this concept. The second 
analyzes the current implications of U.S. foreign policy. The third operationalizes the post-
pandemic smart power concept by examining four strategic implications of U.S. Foreign policy. 
А brief conclusion summarizes the main arguments of the article and derives two scenarios for the 
place of the United States in the post-pandemic age. 
 

Church and Communism: Bulgarian Orthodoxy at Stake 
 

Резюме 
 
Историята сочи, че разделението между Църква и Държава е основен аспект на всички 
демократични политически режими. Ако това разделение не съществува, резултатите и за 
двете институции са катастрофални: демокрацията отстъпва място на теокрацията или се 



надига централизиран тоталитарен режим, който смазва религиозните нагласи на 
гражданите. Основната цел на тази статия е да анализира връзките и взаимодействието 
между Българската Православна Църква и правителствата на Народна Република България 
в периода 1944 – 1989 година. Основната теза на статията е, че БПЦ попада под зависимост 
от управлението в НРБ и скоро се превръща в подходящ канал за политическо и културно 
влияние. Първата част на статията разглежда как Евразийската философия постепенно 
прониква в Православието, а втората анализира засилващите се зависимости между БПЦ и 
Московската Патриаршия. В заключение, изложението разглежда по какъв начин религията 
и комунистическата идеология могат да си взаимодейства в контекста на един политически 
режим и по какъв начин това спомага за формирането на политическите нагласи в 
българското общество. 
 

Abstract 
 
History shows that separation between Church and State is a basic aspect of all modern 
representative democracies. However, if this separation does not exist, the consequences are 
literally catastrophic: democracy dies, replaced either by a theocracy or by an oppressive political 
regime that eliminates religious pluralism in favor of the state. The purpose of this article is to 
analyze the relationship between the Bulgarian Orthodox Church and the Bulgarian Communist 
government in the period 1944 to 1989. I shall argue that: the Bulgarian Communist government 
utilized the Bulgarian Orthodox Church as a tool to strengthen and expand its political and cultural 
influence; Orthodoxy in Bulgaria under Communism was largely influenced by Gumilyov’s 
Eurasianism—an ideological concept that furthers Russia’s geopolitical interests on the Balkans; 
the Communist persecutions against the Bulgarian Orthodox Church had disastrous consequences, 
which even today cast a shadow over Orthodoxy in Bulgaria. In this research I shall contribute to 
the field of political science in two aspects. First, my paper proves that Communist ideology is 
incompatible with religion. Second, although Bulgaria is no longer a Communist state, my study 
shows that Bulgarian Orthodoxy is still influenced by the Eurasian idea. This relationship is very 
dangerous because it allows Russia to remain an important geopolitical actor in Bulgaria even after 
the Cold War. 
 

The Concept of Neo-Eurasianism as a Pillar of the Russian Security 
Doctrine 

 
Резюме 

 
Като Велика сила, Русия винаги е била част от „голямата игра.“ И все пак, днес руските 
стратегии за сигурност представляват коренна ревизия на съветските. Тази статия 
анализира един от основните стълбове на руската външна политика – концепцията за 
Новото Евразийство или т.нар. Неоевразийство. Основната теза на статията е, че идеята за 
„Велика Евразия“ е политическата философия, която формира външната политика на Русия 
след края на Студената война. Последните събития от международната сцена ни представят 
достатъчно доказателства за т.нар. „интелигентен подход“ в руската политика, който е плод 
на Неоевразийството. САЩ и Европейският съюз, често сочени за съюзници постепенно се 
превръщат в стратегически опоненти. Китай също се намира в състояние на възход, макар 
вътрешната му стабилност да е отслабена от протестите в Шанхай и Хонг Конг. Първата 



част на статията разглежда по какъв начин Неоевразийството формира новите 
геополитически доктрини на Русия, докато втората анализира в детайли военните, 
политическите и културните аспекти на руските стратегии за сигурност. В заключение, 
статията прави прогноза за това какъв ще бъде крайният резултат от тази теоретична 
симбиоза. 
 

STRATEGIES AND TOOLS FOR HYBRID CONFLICTS RESOLUTION IN XXI 
CENTURY 

 
Резюме 

 
Системата на международните отношения през 21 век се намира в постоянна динамика, 
което води то преформулиране на ключовите геополитически доктрини като реализма и 
либерализма. Балансът на силите постепенно започва да се размества, а преходът към 
многополюсен свят е в ход. Основната цел на тази статия е да анализира инструментите и 
стратегии, които почиват в основата на т.нар. „хибридни конфликти.“ Тезата на 
изложението е, че за да бъдат предотвратени хибридните заплахи, държавните актьори 
трябва да мобилизират всички ресурси, с които разполагат на военно и стратегическо ниво. 
Първата част на статията анализира концепцията за хибридната война и различните теории 
за хибридните заплахи. Втората систематизира основните аспекти на хибридните 
конфликти и разглежда как те влияят върху националната сигурност. Накрая, статията 
очертава възможни стратегии и методи, с които хибридните заплахи да бъдат 
неутрализирани. 
 

Abstract 
 

 
This paper contributes to security studies by examining the concept of Neo-Eurasianism as a key 
aspect of the contemporary Russian Security Doctrine. The article explains why the Neo-Eurasian 
idea should be considered important and significant when discussing the position of Russia in the 
international relations today. 
 

ТЕХНИКИ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ХИБРИДНИТЕ 
КОНФЛИКТИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ 

 
Резюме 

 
Динамиката в системата на международните отношения през XXI век все повече подлага 
на преосмисляне ключови геополитически понятия. Основната причина за това е, че 
цялостният геополитически модел в глобален план също е подложен на преосмисляне. От 
състоянието на еднополюсност, характерно за годините след Студената война, светът 
постепено навлезе в преходен период, в който САЩ и Западна Европа успяха да съхранят 
ролята си на полюс в международните отношения, но се появиха и други субекти, които 
заявиха претенциите си за такава роля. Сред тях са Китай, чиито икономически възход 
продължи и по времето на администрацията Тръмп; Русия, чиято активна намеса в 



Сирийския конфликт беше ясна заявка за желанието й да се завърне обратно на 
международната сцена като глобален актьор; и до известна степен Индия, която въпреки 
специфичната си политическа култура използва статута си на ядрена сила за да сдържа 
инициативите на НАТО в региона. Наред с тези нови геополитически тенденции се появиха 
и съвършено нови интерпретации за това какво представлява войната, конфликтите и 
употребата на сила. 
 

Abstract 
 

The main purpose of this article is to analyze what are the strategies and the mechanisms for hybrid 
conflicts resolution. First, the article analyzes what is hybrid conflict. Second, it clarifies the 
geopolitical dimensions of such conflicts. Finally, the article works up a possible strategy for 
hybrid conflict resolution. 
 

GEOPOLITICS OF RUSSIAN ORTHODOXY AS AN INSTRUMENT IN THE 
HYBRID WAR ON THE BALKANS 

 
Резюме 

 
Основната цел на тази статия е да анализира един от основните инструменти, който Русия 
използва в своите стратегии – геополитиката на Православието. Тази тактика е разработена 
от Александър Дугин, който в своята теория за Неоевразийството разгледа религията като 
инструмент на геополитиката. Основната теза на статията е, че Православието може да бъде 
използвано като мощен инструмент за политическо и културно влияние в държави, където 
обществото е разделено по отношение на т.нар. европейски ценности. В такива случаи, това 
влияние е незабелязано тъй като религията е автономна сфера на развитие от политиката. 
Структурата на статията разглежда в последователност теорията на Дугин, как тя се отнася 
към руската външна политика след 2014 година и се опитва да намери отговор на въпроса 
дали ставаме свидетели на такова влияние и на Балканите. 
 

Abstract 
 
The purpose of this article is to analyze one of the key foreign policy instruments, which Russia 
uses in the so-called “hybrid war” – the “Geopolitics of Russian Orthodoxy”. This strategy is 
created and developed by Alexander Dugin. It is a strategy with specific dimensions and aspects, 
which are the strongest evidence, that Orthodox Christianity can be used as a political instrument. 
In such cases it is often corrupted and charged against other subjects in the international relations. 
The main thesis of this presentation is that the Geopolitics of Russian Orthodoxy is a complete and 
ideological war strategy, which can be used not only in Ukraine, but on the Balkans as well. 
 

Евразийската поквара на Православието като заплаха за българското 
духовно единство 

 
Резюме 

 



Евразийската идея винаги е отдавала особено значение на Православието. От съществено 
значение е фактът, че дори по време на съветския режим теори ята за етногенезиса на 
Гумильов използва религиозна реторика, за да акцен тира върху „почитането” на образа на 
евразийския водач. Бащите основатели на евразийската идея отделят ключово значение на 
руското Православие като основополагащ фактор за формирането на колективното 
евразийско самосъзнание. Новите евразийци от своя страна виждат в него способ да 
утвърдят до миниращата роля на Русия в Евразия и да се фокусират върху геополитическото 
„побратимяване” в рамките на славяноправославната ос от „братски” държави. По този 
начин, изграждайки образа на едно особено, уникално и преди всичко руско Православие, 
те го интегрират в рамките на съвременната неоевразийска доктрина и го използват като 
политически инструмент. Този тип политизация на Православието може да бъде 
дефинирана обаче като „поквара”. Защо? 
 

Abstract 
 

The Eurasian idea has always attached special importance to Orthodoxy. It is essential that even 
during the Soviet regime, Gumilev's theory of ethnogenesis used religious rhetoric to emphasize 
the "veneration" of the image of the Eurasian leader. The founding fathers of the Eurasian idea 
attach key importance to Russian Orthodoxy as a fundamental factor in the formation of the 
collective Eurasian self-consciousness. The new Eurasianists, for their part, see it as a way to 
establish Russia's role in Eurasia and to focus on geopolitical "twinning" within the Slavic 
Orthodox axis of "fraternal" states. In this way, building the image of a special, unique and above 
all Russian Orthodoxy, they integrate it within the framework of modern neo-Eurasian doctrine 
and use it as a political tool. However, this type of politicization of Orthodoxy can be defined as 
"corruption." 
 
НЕОЕВРАЗИЙСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ДУГИН КАТО ИНСТРУМЕНТ В 

ХИБРИДНАТА ВОЙНА НА БАЛКАНИТЕ 
 

Резюме 
 
Всяка една геополитическа теория се опитва да осмисли системата на международните 
отношения в нейната цялост и да изясни отношенията между отделните актьори. Когато 
обаче тази теория е пряко обвързана с националния интерес на една държава, последиците 
от това осмисляне се изразяват във формирането на стратегии за установяването на влияние 
над определен регион. Русия е един пример за актьор, който изработва стратегии за такова 
влияние без отчита геополитическите реалности. Основната цел на настоящата статия е да 
анализира една от тези стратегии – тази за хибридната война. За тази цел преди всичко ще 
бъдат изяснени политико-идеологическите измерения, с помощта на които функционира и 
се развива тази стратегия. Основната теза на този доклад е, че съвкупността от тези 
измерения намира отражение в неоевразийството на Александър Дугин. Следователно 
цялата концепция за хибридна война се основава на неоевразийската идея. Един от 
приоритетните региони, който към днешна дата продължава да е обект на такъв тип 
интереси от страна на Русия е Балканският полуостров. Регион, в който неоевразийството 
продължава да бъде мощен идеологически инструмент за воденето на хибридна война. 



Abstract 
 
The purpose of this article is to analyze one of the key foreign policy tools, which Russia uses in 
the so-called “hybrid war” – the Neo-Eurasianism. It is developed by Alexander Dugin. The thesis 
of this presentation is that the Neo-Eurasian idea is an ideological war strategy, used by Russia. 
 

THE FOUNDING OF THE EURASIAN MOVEMENT: FROM RUSSIA TO 
BULGARIA 

 
Резюме 

 
Октомврийската революция в Русия е вододел в руската история. Огромната империя се 
разпада, оставяйки столетия история погребана в пламъците на Първата световна война. 
Макар СССР да черпи легитимност от Евразийството и Империята, културата и 
идеологията на Царска Русия е решително отречена от съветските ръководители. В тези 
условия се появява и първите евразийци, които са представители на т.нар „бяла емиграция“ 
в София. Тези добре образовани и ерудирани интелектуалци успява да създадат философия, 
която ще вдъхновява руските лидери за десетилетия напред. Тяхното дело има не просто 
символично значение. Философията им оцелява за да постави едно ново начало в руската 
политическа философия. Тази статия разглежда класическото евразийство и неговите 
проявления в СССР, като твърди, че идеологията на Съюза е силно повлияна от делото на 
бялата емиграция – теза, която е широко популярна в Русия и до днес. 
 
THE MOTIVATION OF THE LONE WOLVES: IS RELIGION THE MAIN CAUSE 

OF RADICALIZATION? 
 

Резюме 
 
Глобалният тероризъм е една от най-сериозните заплахи пред международната сигурност 
днес. Основната цел на тази статия е да установи дали религията е основна мотивация за 
радикализацията на самотните вълци, отговорни за атентатите в САЩ и Европа. Тезата на 
изследването е, че религиозната мотивация присъства, но не е водеща и решаваща за това 
лицата да се радикализират. За да докаже твърдението си статията систематизира 
изложението си по следния начин. Първо, систематизирани са някои от основните теории 
за радикализма и тероризма, съотнесени към терористичните атентати от 2016 година. След 
това са обособени няколко профила на самотни вълци, изследване на база произход и 
религиозни убеждения. Накрая, статията извършва сравнителен анализ като обяснява как и 
по какъв начин религията оказва влияние върху мотивацията на терористите. 
 

Abstract 
 
Lone-wolf terrorism is one of the most serious challenges in the international system today. The 
main purpose of this article is to find out if religion is the main motive, which stands behind the 
terrorist attacks of the lone wolves. The thesis of the article is that religious motivation is not basic 



for the terrorists, because there are other aspects such as political extremism, personal revenge, 
etc. In order to prove its thesis the current research will try to answer three key questions. First of 
all, what is terrorism? Here, the article will try to work out a definition of this threat by analyzing 
different theories about contemporary terrorism’s nature. Second, what is lone-wolf terrorism? The 
research will also propose a working definition of the lone-wolf terrorism by interpreting two 
different typologies of lone wolves. Last, but not least, the current research will also give a 
definition of the process of radicalization by explaining its main phases and aspects. The 
methodology, used by the author is based on qualitative methods such as the comparative analysis 
and the historical approach. On the basis of the following analysis this article claims that religion 
is not the main cause for the radicalization of the lone wolves. 
 

РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА БАЛКАНИТЕ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯ 
СБЛЪСЪК МЕЖДУ САЩ И РУСИЯ 

 
Резюме 

 
Балканите винаги са представлявали особен интерес за държавите, които формират 
световната политика. Стратегическото разположение на този регион, разнородният му 
етнически характер и неговата история са доказателства за това, че и днес той продължава 
да бъде пресечна точка на интересите на най-влиятелните актьори в международната 
система. Основната цел на настоящата статия е да изясни каква роля и значение има 
Балканският регион в геополитическото противопоставяне между Съединените Щати и 
Русия. За да изпълни зададената изследователска цел анализът си поставя няколко задачи. 
Първата изследователска задача на статията е да се анализират външнополитическите 
доктрини на американския президент Барак Обама и руския му колега Владимир Путин. 
Изясняването на основните съставни елементи на двете доктрини ще даде по-ясен поглед 
върху външнополитическия процес в двете държави. Втората изследователска задача на 
статията е да се анализира каква е външнополитическата стратегия на САЩ и Русия спрямо 
Балканите. Това ще спомогне за извеждането на основните последици от тяхната външна 
политика в разглеждания регион. Третата изследователска задача на статията е да сравни 
американската и руската външнополитически стратегии. Ще бъде направена и оценка коя 
от двете е по-ефективна. 
 

Abstract 
 
In the last few months the world became a witness of a serious geopolitical clash between the 
United States and Russia. The main purpose of this article is to explain the significance of the 
Balkans for this clash. The following analysis will also try to clarify the role, which this region has 
in the foreign policy of the U.S. and Russia. The research design combines mainly quantative 
methods such as the comparative and the historical approach. As a conclusion, this article will 
present evidences, which will prove that the Balkans are a key region in the international relations 
today. 
 

Lone Wolves in Action: Three Cases 
 

Резюме 



Тази статия анализира три основни казуса на самотни вълци – терористи, които извършиха 
техните атаки през 2018 година. Основната цел на изследването е да представи сравнителен 
анализ характеристиките на терористите и да състави техните профили. Статията е 
разделена на три части, посветени на всеки казус. 
 

Abstract 
 
This article analyzes three main cases of lone wolf terrorists, who perpetrated their attacks one – 
two years ago. The purpose of this research is to make a comparative analysis of the characteristics 
of these lone wolves by examining their life cycles. The articles is divided into three parts, 
according to every case. 
 

The founding of the Eurasian movement: from Russia to Bulgaria 
 

Резюме 
 

Октомврийската революция от 25 Октомври 1917 година е критичен момент в руската 
история. Огромната империя се разпада, оставяйки стотици години цивилизация назад. 
Нейната култура, наследство и традиции са отречени от съветския елит. Едиственото 
останало от „стария режим“ на Русия са белогвардейците, които на бягат след Революцията. 
Тези добре образовани мъже и жени търсят укритие от бурята, сполетяла Отечеството им. 
Част от тях намират своя нов дом в София, където поставят началото на Евразийството. 
 

Abstract 
 

The October Revolution from 25 October 1917 was a crucial moment in the Russian history. The 
huge empire collapsed, leaving hundreds of glorious years in the past. Its culture, its heritage, its 
traditions were decisively denounced by its new rulers. The old political elite was brutally and 
violently exterminated. Everything that was left from Royal Russia was the so called White 
Emigré. The Whites left Russia immediately after the Revolution. These well-educated and 
wealthy men and women wanted to seek refuge from the storm, which had clouded their homeland. 
A group of Whites arrived also in Sofia, the Bulgarian capital, which became their new home. 
Here, they began their journey to the rediscovery of their identity. 
 

Strategies and Tools for Hybrid Conflicts Resolutions in XXI Century 
 

Резюме 
 

Системата на международните отношения през 21 век се променя динамично. С новите 
геополитически реалности, интерпретациите на понятия като война, конфликт и употреба 
на сила се променят. Основната цел на тази статия е да анализира т.нар. хибридни 
конфликти, а тезата й е, че е необходима радикална промяна на военните стратегии за да 
бъдат предотвратени тези заплахи. Статията систематизира основните дефиниции за този 
тип конфликти, анализира геополитическите им аспекти, представя възможни сценарии за 
тяхното разрешаване. 



 
Abstract 

 
The system of international relations in the 21st century increasingly redefines several key 
geopolitical concepts. The global geopolitical model today is also being reshaped on international 
level. Along with these new geopolitical trends, new interpretations of concepts such as war, 
conflict, and use of force have emerged. The main purpose of this paper is to analyze the tools and 
strategies for resolving the so-called "hybrid conflicts". The main thesis of the research is that in 
order to resolve such a conflict it is necessary to apply the whole set of instruments at both military 
and strategic level. Otherwise, this type of conflict can be a serious threat to the national security 
of each country. To prove his thesis, the article sets the following tasks. First, to analyze the 
concept of hybrid conflict and clarify its essence. Second, to systematize the main geopolitical 
aspects of the hybrid conflicts. Third, to launch possible techniques and strategies for the resolution 
of hybrid conflicts. From a methodological point of view, the article builds on empirical data 
acquired on the basis of exploring different practices in resolving hybrid conflicts. 


