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Прегръдката на мечока (СССР и Латинска Америка). София 2016. 
Монографията „Прегръдката на мечока“ е първото пълно изследване на тази 

проблематика в България и в света. Въпреки че има правени подобни опити за анализ, 
те не включват периода на „Перестройката“ в Съветския съюз. Политиката на Москва в 
региона дава възможност много изчистено да се представят идеите и целите, които си 
поставя съветската дипломация. Очертани са моделите, които налага външното 
министерство на СССР при контактите си с държавите отвъд океана. Друг основен 
принос на изследването е анализа на съветските връзки с левите радикални движения в 
Латинска Америка. Извършената преоценка на наложените стереотипи за „дългата ръка 
на съветите“ стъпва на документални доказателства. Чрез нея се променят 
традиционните разбирания за намесата на Москва и съветските интереси. В нова 
светлина са представени и контактите на СССР с десните правителства в Южна 
Америка. На тяхна база се демонстрира неочакван за съветите прагматизъм във 
външните връзки. Отдалечеността на региона и липсата на исторически натрупвания 
дават възможност да се развие изчистен и новаторски подход на Москва към държавите 
в Латинска Америка. Изследването на политиката на Михаил Горбачов през призмата 
на двустранните отношения разкрива една силно пренебрегвана черта на присъствието 
на СССР в епохата на Студената война. В Латинска Америка съвсем ясно проличава 
ролята на Москва като демократизиращ фактор. Противопоставянето ѝ срещу 
политиката на САЩ отваря възможността обществата там да възприемат Съветския 
съюз като противник на империализма и поддръжник на човешките права и свободния 
обществен и политически живот. Отказа от конфронтация и демонстрирането на мирен 
подход към бившите сателити в Източна Европа поставят Вашингтон пред нуждата да 
отговори по същия начин в своята сфера на влияние. Така СССР се превръща в основен 
фактор за демократизирането на целия регион не само пряко, с подкрепата си за 
политическия плурализъм и левицата, но и косвено като катализатор на външната 
политика на САЩ. 

Вкараните в обръщение документи от дипломатическия архив на МВнР и 
партийния архив на БКП, обогатяват проблематиката с извори, които до момента не са 
използвани от други автори и изследвания. 

Голямата война и болшевиките. – В: Първата световна война век по-късно, 
София 2016. 

Статията се занимава с отношението на РСДРП(болшевики) към войната и 
използването на пацифистките настроения за достигането до властта в Русия след 
февруарската революция от 1917 г. Изследването е посветено на проблем, който е рядко 
засяган в България през последните 30 години. Благодарение на използването на нови 
документи и руски и западни изследвания, в него са направени изводи, които преди не 
са представяни в българската и световната историография. 

Значението на битката за Москва. – В: Сборник посветен на 70 
годишнината от Втората световна война, под печат. 

Статията обръща специално внимание на битката за Москва в първата фаза на 
конфликта между СССР и Третия райх. Подобно историческо изследване не е правено у 
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нас през последните 20 години. Въведени са в обръщение нови документи и 
изследвания публикувани или станали достъпни през последните 10 години. За първи 
път е лансирана тезата, че още този етап от сблъсъка на Червената армия и Вермахта 
определя целия ход на войната по-нататък. 

Ideological basis of the Soviet diplomacy. – В: Алманах “VIA EVRASIA”, Vol.3., 
Sofia 2014. 

Статията се занимава с идеологическата основа на съветската дипломация. 
Основният научен принос е поставянето в теоретични рамки на главните направления 
на съветската международна политика. Такъв тип изследвания в България не са правени 
през последните 30 години. В разработката са вкарани в употреба нови за нашата 
историография документи и извори. 

The forbidden tango USSR and Argentina. – В: Алманах “VIA EVRASIA”, Vol.
2., Sofia 2013. 

Статията е посветена на отношенията между СССР и Аржентина във времето от 
1917 до 1983 г. Тя осветява един слабо популярен проблем – отличните икономически 
контакти на Съветите с южноамериканската, капиталистическа държава. Приносен 
момент на изследването е изваждането на преден план на подбудите на Москва да търси 
сътрудничество, въпреки отрицателното развитие на политическите отношения между 
правителствата. Безспорно ново е виждането за СССР като фактор за 
демократизирането на Аржентина. Изследването въвежда в употреба нови за 
българската историография документи и извори. 

Цветовете на войната. – В: Алманах “VIA EVRASIA”, Vol. 1., Sofia 2012. 
Разработката се занимава с очертаването на времевите рамки на конфликта и 

определянето на основните участници в него. Такъв тип изследване не е правен у нас 
през последните 30 години. Приносен момент е ясното разграничава на всички 
враждуващи фракции в Гражданската война. От теоретична гледна точка новост е 
извеждането на движението на анархистите на Нестор Махно като самостоятелен 
елемент от пъзела на конфликта.  

Модели на промяна на властта в СССР и Русия. – В: Президентски избори 
Русия 2012, QUO VADIS..., София 2012. 

Статията прави концептуална връзка между съветските традиции при смяна на 
властта и политическите приьоми при разместванията на върха в днешна Русия. 
Новаторски е опитът да се проследи навлизането на остатъци от съветската система в 
днешното принципно ново общество. Изследването на съвременността допринася за 
въвеждането в употреба на неизследвани извори и документи, които в този случай 
засягат преди всичко периода на управление на Владимир Путин.  

Противоречива репетиция – конфликтите между СССР и Япония 1938 – 
1939 г. – В: Русия, Европа и света , София 2012. 

Статията се занимава с един слабо популярен отрязък от историята на Втората 
световна война. В нашата историография практически няма собствени изследвания на 
тази проблематика. Поради тази причина цялата документална и историографска 
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основа на разработката е нова за България. Приносна е тезата за конфликта при река 
Халхин гол като маркер за началото на световния сблъсък в Азия. Освен това 
изследването по безспорен начин демонстрира значението на битките на източната 
граница на СССР за бъдещия договор за неутралитет с Япония и възможността по-
късно да се прехвърлят войски от там, за спасяването на Москва от германската атака 
през 1941 г. Подобна теза за момента има само в едно западно изследване публикувано 
по-късно от настоящата статия. 

Михаил Горбачов и Фидел Кастро – краят на едно добро приятелство. –В: 
Исторически личности и идеи. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2011. 

Статията проследява последния етап от отношенията между СССР и Куба. За 
първи път е направен опит за анализ на междуличностните отношения между съветския 
ген. секретар Михаил Горбачов и кубинския лидер Фидел Кастро. Намаленият интерес 
на изследователите към проблематиката, след разпада на комунистическата суперсила 
дава възможност да бъдат въведени в обръщение много документи, които преди това не 
са били достъпни.  Изследването за първи път се очертава неофициални конфликт, 
който съществува между двамата лидери. Той изкристализира в техните интервюта в 
средата на 90-те години. 

Възродителният процес в Латиноамериканските и Иберийските медии. – В: 
Нови източници за изследване на Възродителния процес. Парадигма, С., 2011. 

Статията се спира на осветяването на Възродителния процес през призмата на 
иберийските и латиноамериканските медии. Основният ѝ принос е вкарването в 
обръщение на нов документален материал от дипломатическия архив на МВнР и ЦДА. 
Правят се изводи за възприятието на политиките в Източния блок сред западните 
общества. 

Гражданските права в Чили по време на управлението на военната хунта. – 
В: Дипломатически отношения между Аржентина и България. НБУ, С., 2011. 

Статията разглежда състоянието на гражданските права в Чили по време на 
управлението на Аугусто Пиночет и реакцията на международната общественост срещу 
нарушаването им. Приносен характер имат изводите за значението на СССР като 
застъпник за представителите на левицата. Включени са документи, които не са 
използвани до сега в българската историческа литература. 

Ролята на САЩ и ЦРУ за преврата в Чили от 11 септември 1973 г. – 
Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Исторически 
факултет, Т. 98-99, Ч. 1, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2011. 

Статията се занимава с ролята на Съединените щати за провеждането на 
преврата на 11 септември 1973 г. В изследването са използвани скоро разсекретени 
документи на институциите и разузнаването на Вашингтон. На тяхна основа ясно личи 
обвързването на администрацията на президента Никсън с военния заговор. В статията 
се демонстрира обвързването на политиката на САЩ към Чили с притесненията им за 
Съветска намеса в региона. Разгледана е ѝ степента на съветските контакти със 
социалистическото правителство на Салвадор Алиенде. 
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