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                             А   В   Т   О   Р   С   К   А       С   П   Р   А    В   К   А 

                               за приносния характер на трудовете, цитирани  

                             съгласно Списъка за нереферирани публикации 

/ 1/  -  в исторически и теоретичен план изясняване формирането, същността и 

         развитието на политическите идеологии, появили се на европейския конти- 

        нент след 1789г., както и анализ на основните им политически ценности в   

         съответствие с модерните разбирания за свобода, братство, равенство, спра- 

         ведливост. Посочват се основните различия в осъществяването на тези ценно- 

         сти  в икономическата сфера в съответствие с отделните идеологии и с оглед 

         на стабилността и сигурността на обществения живот;   

/2/  -   разглеждане на национализма като доктрина, което методологически кана- 

         лизира опциите той да бъде практикуван от всички основни политически идео- 

         логии/съответно партийни субекти/ и на първо място в исторически план от 

        либерализма; анализ на три  основни геополитически хипотези  с оглед 

         европейската сигурност и интеграция/с151-163/;, както и тенденциите на 

         развитие на българския национализъм  във връзка  с  националната ни 

        сигурност, доколкото той гарантира  националното и държавното ни един- 

        ство, представяйки жизнените интереси на нацията;  

 /3/    анализ на стратегиите и практиките на уникалниия в много отношения като  

       структура и цели ЕС от гледна точка на постмодерните стандарти и принципи  

      в управлението на обществените отношения в глобализационната епоха, и в 

       частност на  българските стратегически национални интереси.;-  

 /4/  изясняване на  политическите ценности и историческите източници, както и 
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      обществените приоритети на основните политически идеологии с оглед 

      потребността от общообразователна  информираност  на курсантите от ВВТУ; 

/5/   политологичен и политико-социологичен анализ на идеологията и социалната  

      база на съюза между англ.социалдемократическа и либерална партия с 

     прогностичен заряд по отношение статуквото на двупартийната английска 

      политическа система  в края на ХХ и началото на ХХІв.;   

/6/  с оглед въведените европейски стандарти разграничаване между „изкуствен 

     език”и „диалект”по повод т.нар.македонски език и следващата оттук необходи- 

    мост от различна политическа стратегия на българските институции от досега  

     демонстрираната; 

/7/ анализ на причините за приемане на нова конституция на Унгария – 2011г. и 

     съвместяването на европейските стандарти с историческата национална правна 

    традиция; 

/8/ геополитически и исторически анализ на световната традиция- закупуване на  

    земеделска земя/”териотория”/ във връзка с предложението на държавата Израел  

     към България да закупи 1 млн дка държ.земеделска земя; 

/9/ анализ на позицията на Т.Сарацин за съотношението „социална среда- генетичен 

     материал”и решаване на демографската криза в Германия; мерки, които по този 

    повод са приложими и в България 

/10/ подбор на извадки от архивни /вече публикувани межд.документи/, доказващ   

     геополитическата и идеологическа „подчиненост” на България след 1919г; 

/11/ анализ на практиката на политиките на равенство, предприета от различни 

      политически субекти в световен план след 1789г; 
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12/ опит за опровергаване на приноса на българската лява идея //1956-1989/ по т.нар. 
македонски  въпрос в отговор на статия със сходно заглавие; 

/13/ обобщение на правните международни санкции по отношение на Япония 

       след 1945г. като „победена страна”; 

/14/ анализ на причините и следствията за бълг.ляво политическо пространство 

       след 1919г. от проекта за въвеждане на прецедента”извънреден съд” и позиция-- 

    та  на земеделската парламентарна група по този повод;    

/15/ информация за живота и дейността на ген.Власов и РОА  / 1942-1845/ 

/16/ информация за дейността на руските  генерали Деникин и Колчак; 

/17/ характеристика на бълг.преход към демокрация /1989-2009/ 

18/  обобщение на политическата мотивация и причини, довели до изменение и  

     допълнение в Закона за политическа и гражд.реабилитация в 40 НС на РБ; 

/19/ анализ на идеята за ликвидиране на националния ни елит след 9.9.1944г. 

/20/ анализ на политическата ситуация в България в навечерието на парл.избори; 

/21/ анализ на процеса на подмяна на десните политически ценности в българското 

      политическото  пространство и съответстващата им партийна идентификация 

      което води до възможни проблеми във вътрешен план за националната ни  

     сигурност; 

/22/ анализ на структурата и практиките на уникалния в ех-„източен” блок съюз 

      „АБФК” до 1989г.в България; 

/23/  оценка на позицията на бълг.държава по повод откриване на паметник на 

      жертвите на комунизма във Вашингтон и речта на президента Дж.Буш;  

/24/ анализ на политическата позиция на лявоориентираните бълг.политици за  

      състоянието на българо-македонските отношения след 1989г.; 
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/25/ анализ на политическите идеологическинатоварени  оценки за дейността и 

     възгледите на Ив.Михайлов – последният водач на ВМРО преди 1989г.в Българи; 

/26/ политическа оценка на българското „национално помирение”в периода на 
прехода с оглед на националната ни сигурност и присъединяване  на България към 
ЕС;   

/27/ ретроспективен анализ на политическата ситуация в България след 9.9.1944г. по 
повод 60   години от края на Втората световна война и възможността тя да бъде 
призната за „съвоюваща”държава от победителите във войната; 

/28/ каузален анализ на формата на държавно управление в светлината на 
ценностите на  либералната и комунистическата идеология след Втората световна 
война в Европа; 

/29/ неизвестни факти за живота на министър-председателя Ив.Багрянов; 

/30/ критика на гръцко-български„етнокултурни” проекти, неглижиращи 
историчесата истина за произхода на населението в Егейска Македония; 

/31/ преосмисляне на лозунга за същността на „великобългарския шовинизъм”с 
оглед изграждане на съвременна стратегия за националната ни сигурност; 

/32/ политическият нихилизъм на политическата ни класа в първите 15години след 

      1989г;  

/33/ становища на УЕФА, и американската „Енциклопедия на национализма”, 
подлагащи на изпитание историческите основи на националната ни сигурност; 

/34/ самостоятелно проведено анкетно проучване на нагласите и очакванията на 
членовете на СВНВВУ във връзка с теоретичния профил на сп.”Един завет”; 

/35/анализ на последствията от позицията, основаваща се на „резолюция №1096 на 
ПАСЕ,книгата на У.Алтермат”Етнонационализмът в Европа”/1998г.,С./ и 
европейския „образ”на България”; 

/36/ анализ на македоно-албанския конфликт 2001г. и осъществяване на проекта: 
„дву-национален федерализъм” при квота 20% етническо население в БЮРМ с 
решителната намеса на ЕС; 

/37/ англо-саксонската теза за историческито право на България в териториален и 
етнокултурен аспект на Балканския полуостров; 
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/38/ съвремените политически измерения на не-разбирателството на България и 
БЮРМ, свеждащо се до конфликтната позиция: „обща история/две нации”; 

/39/ заложеният от великите сили национално-териториален конфликт през 1878г. 
по повод политическата независимост на България и идеологическите му 
измерения. от комунистичесата идеология през ХХв; 

/40/ експертна оценка от гледна точка на националната ни сигурност  с оглед на 
предстоящите парламентарни избори -2005г.; 

/41/ анализ на структурните обществени процеси в българското общество след 
1989г.и и възможните рискове за националната ни сигурност в прехода; 

/42/ исторически данни за процеса на „разделяне” на т.нар.македонски език от 
книжовния български след 1919г във Вардарска Македония; 

/43/ исторически данни за процеса на денационализация на населението в Егейска 
Македония от гръцката държава след 1919г.  

/44/ исторически данни за „етнозаконодателството”в Царство България до 1939г. 

/45/ предвижданията на проф.Ал.Цанков за бъдещето на „четвъртата Европа”след 
Втората световна война; тенденции на развитие, отношението „държавен 
суверенитет/национализъм” и т.н. 

/46/ анализ на процеса на институционализация на българския национализъм след 
1919г; 

/47/ последици от Охридското споразумение -2001г. за националната сигурност на 
България и позицията на Русия и ЕС по въпроса; 

/48/ анализ на идеята на ЕС за т.нар.”етична глобализация”, обхващаща свободна 
търговия, знание и демокрация; 

/49/ теоретико-организационно разграничение/анализ между „народностно” и 
национално” в българския политически живот 

/50/ анализ на предизборната ситуация -2001г. с оглед на новопоявилото се 
политическо движение –НДСВ 

/51/ оценка на лидерската позиция на НДСВ в предстоящите парламентарни избори 
-2001г. 

/52/ сравнение на нагласите на електората от ареала на средиземноморската 
политическа култура и на България с оглед на парл.избори -2001г.   
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/53/ анализ на мотивите за създаване на Рамковата конвенция за защита правата на 
малцинствата от Комитета на министрите на Съвета на Европа -1994г., принципи 
на конвенцията и практиките й в Европа и България с оглед запазване мира и 
сигурността на континента 

/54/ анализ на предизборната ситуация и изборните резултати от третите поредни 
избори в БЮРМ—1998г. с оглед запазване на мира и сигурността там; 

/55/ теоретико-политически анализ на българския национализъм с оглед създаване 
на държ. стратегия за национална сигурност 

/56/ представяне на съдържанието на възловите понятия в проблематиката на 
национализма; 

/57/ геополитически измерения на еврофедерализма и мястото на патриотизма в 
този проект; 

/58/анализ на конфронтационните и консенсусни начала на политическия процес от 
идеологическа гледна точки; 

/59/ анализ на прехода /1989-1997/ в България – субекти, цели, принципи; 

/60/ анализ на политико-идеологическата конюнктура в българското общество в 
периода 1944-19989г. 

/61/ проект за доктрина за националната сигурност и външна политика на партия 
БДФ – 1994г; 

/62/  опит за народо-психологически портрет на одиозната фигура на новопоявилия  

         се български „бизнесмен” след 1989г. 

/63/ анализ на политико- организационното състояние на българския политически 
процес след гласувания вот на недоверие на правителството на Ф.Димитров-1992; 

/64/ представяне на концептуалните начала на либералната политическа философия 
и идеология 

/65/ представяне на концептуалните начала на консервативната политическа 
философия и идеология /на примера на Великобритания и САЩ/ 

/66/ идеен организационно-институционален анализ на политическия процес в 
България след 1989г; 

ДОКЛАДИ 
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/67/  обсъждане на ограниченията на политическия плурализъм  като основен 
принцип на политическия живот сгласно Конституцията на РБ-1991; 

/68/ представяне на три възможни хипотези за развитие на българското национално 
малцинство – Западни покрайнини с оглед мира и сигурността в региона; 

/69/ постулиране на обективния „архетип” „национално малцинство” с оглед на 
европейската, предимно германска/ историческа традиция по отношение на 
българското национално малцинство –Западни покрайнини; 

/70/ анализ на позициите на ам.президент У.Уилсън във връзка с принципа 
„самоопределение на народите” в навечерието на Първата световна война;  

/71/ представяне на позициите и участието иа Лабутовия род  от гр.Дупница в 
борбите за независимост и обединение на България 

/72/ деидеологизация на оценките за дейността и възгледите на Ив.Михайлов    

/73/ концептуална рамка на неолиберален вариант за политическа програма на 
партия БДФ; 

/74/ концептуална рамка на неоконсервативен вариант за политическа програма на  

      партия БДФ;      

РЕЦЕНЗИИ      

/85/ рецензия на историко-политическия прочит на веригата събития 1919-1947г в 

      световен мащаб и влиянието й върху България и бълг.политическа емиграция 

     след 1944г, документирани в книгата.на проф.Н.Алтънков –„Кой победи”? 

 /86/ рецензия за философската и политическа несъстоятелност на възгледите на 

       Ст.Влахов-Мицов по т.нар. македонски въпрос  

 /87/ позицията на проф.М. Бар-Зоар „Извън хватката на Хитлер”, публикувана в 
София, 1999г.; за ролята на цар Борис ІІІ  за спасяването на бълг.евреи 

/88/ придружителни бележки към „Дневник”-а на Кр.Мисирков,изд. 2008,С.; , 
разкриващи политическата конюнктура за появата на понятието „македонист”; 

/89/ представяне на историческото „своеобразие”на престъпленията на тоталитарна-
та комунистическа система в отделните държави от т.нар.източен блок, 
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документирани във втория том на международното издание”Черната книга на 
комунизма” 

/90/  представяне на идеите на проф.Ал.Цанков в книгата му”България в бурно 
време”за бъдещето на България, Балканите и национализма  

91/ историченски данни за първото въоръжено движение в т.нар.източен блок срещу 
съветизацията и комунизацията на България, представени в книгата „Горяните-кои 
са те?”-авт.проф.Д.Шарланов 

/92/ представяне на историческото и етноложко наследство на българското 
население в Родопите, документирано в книгата на Ст.Райчевски „Родопи”,С., 
1998г. 


