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Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

ОТ ПРОФ. Д-Р ИРЕНА ИЛИЕВА 

Институт за държавата и правото, Българска академия на науките, 

София 1000, ул. „Сердика” № 4, тел. 987 49 02 

 

член на научно жури за публична защита на дисертационния труд на Мира Здравкова 

Кънева – докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Международно право и 

международни отношения” на Юридическия факултет на Софийския университет Св. 

Климент Охридски” на тема: 

 

МЕКАТА СИЛА: НОВОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА СИЛАТА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ХХІ ВЕК” 

за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР” по професионално 

направление 3.6. Право (Международно право и международни отношения) 

I. Общо описание на представения дисертационен труд 

Докторантката е представила дисертационен труд в обем от 248 страници, 

включително въведение, четири глави, заключение и списък на използваната литература. 

 Трудът е посветен на неизследван цялостно в българската специализирана 

литература проблем на съвременните международни отношения: меката сила. Предметът 

на изследване според Мира Кънева, винаги е съществувал, но тя фокусира вниманието на 

дисертационния труд върху количественото изместване на центъра на тежестта от 

твърдата сила. 

Изследването е структурирано класически в две големи части: теоретична и 

практически ориентирана (верифициране на теоретично изградените хипотези, както и 

анализ на инструментариума на меката сила). 

Разпределението на изследването е  балансирано и логично построено, въпреки че 

не възприема традиционното подреждане на глави и параграфи, а е предпочетено 

тристепенно изложение (глава, раздел, част). Теоретичната част започва с изследването на 

средата за действие на меката сила и преминава в проучване на същността й. Втората 

голяма част (Глава ІІІ и Глава ІV) представляват представяне на практическите аспекти от 

прилагането на меката сила, верификация на теоретичните модели и изследване на 

инструментите на меката сила.  

 В увода авторката поставя проблема за меката сила в контекста на съвременното 

състояние на системата на международните отношения. Всъщност още във въведението 

авторката формулира и основната теза на дисертационния труд: в свързания от мрежи свят 

”меката сила съставлява възможности за оказване на преобразувателен ефект в съгласие с 

волята на другите, без да се прибягва до осезаема или неосезаема принуда” (с. 5). 

Дефинира и едно работно и ясно определение на меката сила: убеждаването чрез 

обсъждане, „допускащо” чуждата гледна точка; следването на образци, наречени „най-

добри практики”; спазването на стандарти, носещи легитимност. 
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Основната цел на дисертацията е сполучливо формулирана: от теоретичните 

конструкции да се извлече едно прагматично виждане за използването на меката сила с 

акцент върху субективния фактор (индивида). 

Ясно и точно са формулирани целите и задачите на труда, направен е преглед на 

епистемологията и терминологията. Използван е интердисциплинарен подход, който 

Мира Кънева скромно е определила като „еклектичен”. 

 Глава първа (в обем от 46 с.) е посветена на средата за действие на  меката сила, 

т.е. международните отношения през ХХІ век. Изложението убеждава, че е налице 

мрежова среда с дифузия на силата (разпръсната между държави и недържавни субекти), 

множество действащи актьори с променени от средствата за глобална комуникация 

възможности за въздействие, нарастнала роля на индивида и атипична роля на държавата. 

Именно тази среда подсилва ролята на ефективността на меката сила в международните 

отношения. 

Глава втора (76 с.) изследва същината  на меката сила. Методологически правилно 

Мира Кънева започва от дефиницията на родовото понятие за сила за да стигне до 

разграничаваането от твърдата сила и до определението: „възможности за оказване на 

преобразувателен ефект в съгласие с волята на другите...ефектът на меката сила е насочен 

към трансформация, т.е. налице е конструктивно начало” (с. 97 – 98). Сърцевината на 

теоретичната част представляват екстрапулираните характеристики на меката сила: 

легитимност, делиберативност, привлекателност. Раздел ІІІ на Глава ІІ е озаглавен 

„Съдържанието”, но сякаш представянето на ценностния елемент (нормите), афективния 

елемент (емоциите) и когнитивния елемент (идеи, интереси, идентичност) разкриват 

механизма, заряда на действие на меката сила, която я прави привлекателна и ефективна 

на практика.  

В трета глава (44 с.) се поставя важният въпрос: как действа меката сила на ЕС ? 

Авторката скромно я е нарекла „Екскурси”, въпреки че тук не виждам отклонение от 

основния предмет на изследване.  Личното ми възприятие на тази част е: особено удачен 

пример за разбирането и използването на меката сила в ЕС. Считам за особен принос  на 

дисертационния труд част 1 на Раздел ІІ, посветен на мултикултурността, 

мултикултурализма и систематизираните модели на политиката на меката сила по 

отношения на Другия (имигранта) (с. 134 – 142). Рационалното мислене  и разумният 

скепсис са в основата на екскурс 1 (европеизацията в контекста на възприемането на 

acquis communautaire и обратната отчетност). Напълно споделям извода на авторката на с. 

151, че acquis communautaire в българската си проекция не генерира доверие в правовата 

държава. Доколкото ми е известно, политиката на conditionality на ЕС, предмет на екскурс 

2, не е била предмет на изследване в нашата специализирана литература. Сполучливо 

анализирания case law на примера на Хърватия и Сърбия е особено актуален практически 

принос на дисертационния труд. Главата съдържа интересни авторови виждания и 

препоръки за практически действия на ЕС в контекста на използване на меката сила (с. 

174 -178). 

Глава ІV  ( 66 с.) е озаглавена „Нормативни аспекти на проявите на меката сила: 

ефекти и ефективност”. Тази формулировка не отразява съдържанието на тази част от 

изследването. Всъщност тук авторката проучва инструментите на прилагането на меката 

сила: дипломацията в широк смисъл и частните й проявления: публичната дипломация, 

(мрежовата дипломация), културната дипломация и научната дипломация. Разбира се 
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всички те имат нормативен аспект, но не той е фокусът на изследването в тази част. Тя е с 

акцент върху ефектите и ефективността на меката сила. 

Заключението за съжаление е твърде кратко и не концентрира основните изводи на 

авторката и верификацията на тезата, изведена във въведението. 

 

II. Оценка на научните и практически резултати и приноси в дисертацията 

Първото несъмнено достойнство на дисертационното изследване е изборът на 

меката сила като феномен в международните отношения, предизвикващ теоретични 

дискусии  и като инструмент на външната политика. Това е непроучван въпрос в 

българската специализирана литература. Меката сила е продукт на еволюционното 

развитие на международните отношения и на „дифузията на силата в глобален мащаб” в 

началото на ХХІ век.  

Теоретичен принос в науката за международните отношения представлява 

дефинирането на меката сила, нейните характеристики, съдържание и механизъм на 

действие, подкрепени с умело подбрани практически примери и препратки към България. 

Представянето на съвременното състояние на системата на международните 

отношения като динамично мрежово взаимодействие с множество държавни и 

недържавни актьори  отговаря и на лично мои търсения относно ролята на наречените от 

авторката  „тъмни мрежи”. 

Правилен е изводът, че глобалната система на международните отношения не е 

еднополюсна и че силата не може да де затвори в един или няколко центъра. 

Приносен е изводът, че „Икономическата сила в частта ѝ на материални стимули 

(ресурси), които предизвикват ефекти с определено неосезаемо съдържание 

(институционално, нормативно, емоционално, познавателно)”, представлява мека сила (с. 

76). 

Практически приноси представляват  изследването на проявите на меката сила в 

мултикултурността, мултикултурализма и възприемането на Другия в ЕС. 

Политиката на conditionality на ЕС на примера на Хърватия и Сърбия е особено 

актуален практически принос на дисертационния труд. 

Високо оценявам точно  формулираните препоръки на Мира  Кънева за действия на 

ЕС във външните отношения (с. 174 -178). 

Съществени практически приноси съдържа анализа на публичната дипломация, 

културната дипломация и научната дипломация.  

Приносни са практическите  правила за подобряване на публичната дипломация на 

България: действеност, популяризиране, неполитизиране и прагматичност (с. 219) 

Критичната дисекция на българската културна дипломация след обстойния анализ 

на германската може да послужи за предприемането на подходящи дипломатически 

демарши от българска страна (с. 235 – 138). 

Авторката показва умение да очертае проблематиката на изследването, да използва 

интердисциплинарна методология и да достигне до съществени теоретични и  конкретни 

предложения и препоръки. 

III. Критични бележки и препоръки 

На първо място бих желала да поставя на научна дискусия терминологията за т. 

нар. „меко право”, без да навлизам  в апологетика или заклеймяване. Терминът се 

използва последователно в дисертационния труд (с. 100, с. 116). В академичните среди 
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обаче като превод на soft law се възприема и „гъвкаво право”. Докато дихотомията на 

„твърдата” и „меката” сила е допустима и сериозно обосновата от авторката, то 

дихотомията на „твърдото право” и „меко право” не кореспондира с класическия 

нормативизъм. 

В библиографията не е посочен мащабният труд на проф. Стефка Наумова 

„Социология на правото”, излязъл през 2012 г., по-специално Глава осма „Правото в 

системата за социален контрол”.  

Съществена бележка е несъответствието на заглавията на някои глави с тяхното 

съдържание (Глава ІІІ и Глава ІV), при все че разбирам вече посочената еклектика и 

интердисциплинарност на  дисертационния труд. 

Останалите критични бележки са терминологични: „принципът на човешките 

права” (с. 83, с. 85) всъщност е принцип за защита на правата на човека. Използват се 

термини на английски като например  „изграждането на linkage” (с. 175), политиката на 

conditionality и др. най-вероятно за да не се навлиза в терминологични спорове относно 

превода им на български. 

 Препоръките ми към докторантката са предизвикани от „отворения” извод в 

заключението за „умната сила”. Изследванията й могат да продължат успешно в бъдеще, 

защото сама е направила уговорката, че „изложението не прави заявка за изчерпателност”. 

Посочените критични бележки не са от съществено значение и не се отразяват на 

качеството на дисертационното изследване, но биха помогнали на докторантката в 

прецизирането на бъдещата научна работа по разглежданата тематика. 

 

IV.  Заключение 

 

Изложените преценки за научните приноси на разглежданото дисертационно 

изследване и направените препоръки могат да послужат като основа за оценката на 

научната подготовка и качества на докторантката. 

Това, което може да се обобщи от представения дисертационен труд на Мира 

Здравкова Кънева, е способността за избор на актуален проблем, който не е достатъчно 

разработван в България и същевременно е с огромно практическо значение. Авторката 

доказва солидна академична подготовка, показва умения да систематизира и критично да 

осмисля съществуващи научни тези и да заема аргументирана позиция. Използван е 

подходящ методологически инструментариум. В заключение, имайки налице всички 

необходими основания,  убедено препоръчвам на Мира Здравкова Кънева  да бъде 

присъдена образователна и научна степен ДОКТОР по научна специалност „право” 

(Международно право и международни отношения). 

  

Член на научното жури:   

 

 

 

Дата: 29.08.2013 г.       Проф. д-р Ирена Илиева 

        


