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От проф. д.ю.н. Йонко Кунчев относно научноизследователската и 

преподавателската дейност на доц. д-р Петър Христов – участник в 

конкурс за “професор” във ВСУ “Черноризец Храбър” по научна 

специалност 05.02.24 “Организация и управление извън сферата на 

материалното производство /Национална сигурност/” 

 

Доцент Петър Христов участва в конкурса за професор със солидна 

научна продукция – 2 монографии, 4 учебника, 1 студия, 31 статии и 11 

научни доклада. Освен тези публикации той е автор и на още седем научни 

труда, които макар и да не се представят за рецензиране, следва да се имат 

предвид при общата оценка за научноизследователската му дейност. Добър 

атестат за изследователската му дейност е фактът, че някои от неговите 

публикации /пет статии и 1 научноизследователски доклад/ са на чужд 

език. 

Образованието и значителна част от професионалния стаж като 

практик и преподавател на доц. д-р Петър Христов са в сферата на 

националната сигурност. В тази област той посвещава и голяма част от 

своята научноизследователска дейност. Множеството му научни изяви 

чрез публикации и на научни форуми го утвърдиха като един от водещите 

специалисти в България областта на националната сигурност. В тази сфера 

предмет на неговия научен интерес са фундаментални категории относно 

същността на националната сигурност и свързаната с нея политика. 

Представеният за участие в конкурса хабилитационен труд 

“Метатеория на риска. Парадигми и подходи” в известна степен е 

продължение на научноизследователската работа на П.Христов в сферата 

на националната сигурност, но на друго, по-високо теоретично ниво. 



Въпреки че в своя хабилитационен труд П.Христов не визира пряко 

националната сигурност, неговите изводи и обобщения относно същността 

на риска, неговия генезис и фирми на проявление, се отнасят с пълна сила 

и за националната сигурност. Едновременно с това неговите изводи и 

обобщения представляват интерес и в други области на науката и 

практиката.  

Монографията “Метатеория на риска” е плод на усилията на доц. 

Христов да представи обобщен теоретичен модел на същността на риска и 

възможностите за неговото преодоляване, който да изпълнява 

методологическа функцията, както в областта на науката, така и в 

практиката. Изводът, който може да се направи още в началото е, че 

опитът му да се заеме с тази сложна материя е успешен. Следвайки своя 

стремеж да разкрива съдържанието на категориалния апарат в науката, 

доц. Христов разкрива същността на редица понятия редица основни 

понятия, свързани с риска. Предлага и рационални практически решения с 

оглед прогнозирането и неутрализирането на риска. Някои от изводите и 

подходите в монографията не са безспорни, защото провокират и към 

други теоретични решения, но от друга страна, това я прави още по-

интересна, защото предизвиквайки някои дискусионни въпроси, тя може 

да бъде отправна точка за по-нататъшна изследователска работа в областта 

на риска.  

Основният извод, който може да се направи е, че умелото съчетание 

на теоретическия и приложния аспект в изследването, заедно с 

множеството оригинални аналогии на риска в различни области на 

науката, практиката и изкуството, оригиналност, задълбоченост и 

методологична приложност на монографията.  

Доцент П.Христов е и с богат преподавателски стаж. Въпреки 

голямата му натовареност с административни задачи в качеството на декан 

на Юридическия факултет във ВСУ, има пълна натовареност и като 



преподавател. Той е сред уважаваните и обичаните от студентите 

преподаватели на ВСУ.  

През последните години доц. П.Христов положи усилия и за 

научното развитие на асистентите. Научен ръководител е на петима 

докторанти, трима от които са защитили своите дисертационни трудове, а 

други двама са пред защита.  

Доц. П.Христов има заслуги не само в науката и преподавателската 

дейност, но и в стратегията на учебния процес в Юридическия факултет на 

ВСУ. Той е един от създателите на специалностите “Защита на 

националната сигурност” и “Управление на фирмената сигурност” в 

университета. Подкрепя добрите инициативи относно учебния процес в 

Юридическия факултет. Инициатор и участник е в различни 

изследователски проекти, която му позволява от една страна да стимулира 

младите преподаватели към творчески изяви, а от друга страна успешно да 

прилага богатия си научен и практически опит в тази дейност.  

 Познавам доц. Петър Христов  от около 20 години. Като имам 

предвид неговите качества на сериозен и задълбочен изследовател, добър 

преподавател с голям аудиторен стаж, както и приносът му за развитието и 

укрепването на специалностите в сферата на сигурността в Юридическия 

факултет на ВСУ, считам че е достоен за академичната длъжност 

“професор”. 

 

11.05.2011 г.                                                        Подпис: 

 София                                                                            /проф. д.ю.н. Й.Кунчев/ 

 

  

  

 

  


