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За дейността на доц.д-р Валери Христов Христов 

кандидат в конкурс за заемане на академичната длъжност 

 „професор” по професионално направление 9.1. Национална 

сигурност (Противодействие на разузнавателно-  

информационната дейност/)  

 

 

Критерии и показатели за оценка на кандидата: 

 

1. Във връзка с учебната дейност: Доц. д-р Валери Христов има 

учебно- преподавателска и научно- изследователска дейност във ВСУ 

„Черноризец Храбър” повече от 13 години. След назначаването му като 

хоноруван преподавател „главен асистент” по дисциплините 

„Разузнавателна защита на констиитуционния ред” и „Информационно-

аналитично осигуряване на защитата на националната сигурност” през 

учебната 1999-2000 г., до настоящия момент ежегодно изпълнява своята 

планирана натовареност на учебната дейност над 100%. Изнасяни са 

лекционните курсове, провеждани са семинарни и практически занятия със 

студенти от специалностите „Защита на националната сигурност”, 

„Управление на фирмената сигурност” и „Противодействие на 

престъпността и опазване на обществения ред” както във ВСУ”Черноризец 

Храбър” , така и във филиала на университета в гр. Смолян. 



След получаването на научното звание „доцент” от ВАК през 2004г. 

водените лекционни курсове в специалност „Защита на националната 

сигурност” са както следва: 

 

1.1. Аудиторна и извънаудиторна натовареност. Лекционни, 

семинарни и практически занятия по учебните 

дисциплини. 

- „Разузнавателна защита на конституционния ред” с титуляр 

проф. д-р П. Христов в специалност „ЗНС” през учебните 

1999/2000, 2000/01, 2001/02 г.; 

- „Информационно- аналитично осигуряване на защитата на 

националната сиигурност” в специалност „ЗНС” през учебните 

1999/2000, 2000/01, 2002/03 г. 

- „Легални разузнавателни средства”- в специалност „ЗНС” през 

учебната 2003/04 г. 

 

Лекционни курсове от учебната 2004/2005 година до 

момента както следва:  

- „Разузнавателна защита на конституционния ред”- доц. д-р В. 

Христов в специалноста „ЗНС”, титуляр, през учебните 

2005/06, 2006/07, 2007/08г.; 

- «Разузнавателна защита на конституционния ред» - доц. д-р 

В.Христов в поток от специалностите «ЗНС», «ППООР» и 

«Право» през учебните 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13г.; 

- «Основи на анализа по сигурността» - доц. д-р В. Христов в 

специалността «ЗНС» през учебната 2004/05г. 

- «Основи на информационно-аналиитичната дейност в ЗНС – 

доц. д-р В. Христов в специалността «ЗНС» през учебната 

2005/06г. 

- «Основи на информационно-аналиитичната дейност» - доц. д-р 

В. Христов в специалността «ЗНС» през учебните 2005/06, 

2006/07, 2007/08,2008/09, 2009/10, 2010/11г. 

- «Противодействие на разузнавателно- информационната 

дейност» - доц.д-р В. Христов в специалността «ЗНС през 

учебните 2007/08, 2008/09,2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 г. 

- «Управление на специалните служби» - доц. д-р В. Христов, в 

специалностите «ЗНС» и «ППООР», през учебните 2006/07 и 

2007/08 г. 

- «Управление на службите за сигурност» - доц. д-р В. Христов в 

специалността «ЗНС» през учебната 2012/13г. 

- «Информационно-аналитична дейност при управлението на 

кризи от неконвенционалеен хаарактер», ОКС «магистър», по 



програмата «ПССДУНК», през учебната 2010/11, 2011/12, 

2012/13г. 

- «Документалистика и документооборот», ОКС «магистър» по 

програмата «ПССДУНК», през учебната 2010/11, 2011/12, 

2012/13г. 

- «Противодействиие на тероризма» - екип доц. д-р В. Христов и 

доц. д-р Ст. Минева в специалностите «ЗНС», «ППООР», 

«ПРАВО» , «ЗАБ» и «Корпоративна сигурност» през учебните 

2011/12, 2012/13г. 

- «Оперативно- издирвателна дейност за предотвратяване на 

икономическа престъпност» екип доц. д-р В. Христов и д-р Здр. 

Стоилков в специалността «ППООР» през учебните 2011/12, 

2012/13 г. 

- «Оперативно- издирвателна дейност за превенция на 

криминалната престъпност» - екип доц. д-р В. Христов и д-р 

Здр. Стоилков в специалността «ППООР» през учебните 

2011/12, 2012/13 г. 

 

За  ефективното провеждане на семинарните и практически занятия 

са използвани и прилагани оригинални методически средства и материали, 

решавани са тестове и практически казуси. По този начин са създавани 

възможности освен за затвърждаване на теоретичните знания и да се 

формират първоначални умения у обучаемите за практическо решаване на 

въпроси от оперативното ежедневие на службите за сигурност. 

 За онагледяване на теоретичния материал по време на семинарните 

занятия и упражненията са гледани и игрални филми, посветени на теми, 

близки до изнасяната теория, след което са коментирани във формата на 

беседи и дискусии. Част от крайното оцееняване на знанията на студентите 

е възлагането и разработването на курсова работа /проект/ по 

предварително изготвени указания и изисквания, които се разясняват и 

дават на всеки студент. 

 След получаването на научното звание «доцент» от ВАК, по 

преподаваните учебни дисциплини «Разузнавателна защита на 

конституционния ред», «Основи на информационна-аналитична дейност в 

ЗНС», «Управление на специалните служби», «ОИД за предотвратяване на 

икономическата престъпност» и «ОИД за превенция на криминалната 

престъпност» са изготвени осъвременени и актуализирани учебни 

програми и лекционни курсове. 

 По учебните дисциплини «Противодействие на разузнавателно-

информацонната дейност», «Основи на информационно-аналиитичната 

дейност», «Противодействие на тероризма» ,«Управление на службите за 

сигурност», «Информационно-аналитична дейност при управлението на 

кризи от нееконвенционален характеер» и «Документалистика и 



документооборот» са разработени изцяло нови учебни програми и 

лекционни курсове. 

 В учебния план на специалността «ЗНС» за посочените учебни 

дисциплини без «Разузнавателна защита на конституционния ред», 

«Управление на службите за сигурност» и «Противодействие на 

тероризма» не са предвидени практически и семинарни занятия, по време 

на които теоретичните знания да бъдат затвърдеени траайно и да бъдат 

формирани първоначални базови практически умения. Независимо от този 

факт в учебните програми е включено извънауудиторно натоварване на 

студентите – изготвяне на курсови работи по предварително зададени 

конкретни методически указания. Провежда се минимум една консултация 

във връзка и изготвяне на план за работа, насочване към подходяща 

литература, структуриране на съдържанието. Консултациите са в рамките 

на ежеседмичния график на преподавателя за присъствени консултации, а 

за студентите от задочна форма на обучение се провеждат он-лайн 

консултации по ИНТЕРНЕТ. За всеки випуск приетите и оценени курсови 

работи се съхраняват в рамките на една календарна година. 

 В допълнение за целите на обуучението са разработени теестове по 

дисциплините «Противодействие на разузнавателно-информационната 

дейност» и «Разузнавателна защита на конституционния ред». Основнаата 

им мисия е реализиране на предвидения в учебните програми текущ 

контрол на знанията на студентите. 

 

1.2. Публикувани учебни материали 

1. Монографично изследване: Противодействие на чуждо 

разузнаване, в две части, ВСУ, 2012. 

 

2. Монографично изследване в съавторство с П. Христов, Ст. 

Симеонов, Ст. Минева и В. Попов: Разузнавателна защита на 

конституционния ред в демократичната държава, ВСУ, 2011. 

 

 

3. Участие в учебник в съовторство с регламентирано дялово 

участие с Т.Трифонов: Теория и технология на 

контраразузнаването, С, 2010, 2012г. 

 

 

1.3. Работа със студенти в научноизследователска дейност: 

 През учебната 2011-2012 г. е работено като научен ръководител на 

един дипломант г-н Мартин Любомиров Кръстев по специалност «Защита 

от аварии и бедствия», който защити дипломната си работа с отлична 

оценка. 



 Изготвени са 3 /три/ рецензии на завършващи дипломанти за 

придобиване на ОКС „бакалавър” по специалностите «Публична 

администрация» и «Защита от  аварии и бедствия» 

 Ръководена е разработката на магистърски тези като научен 

ръководител на общо 11 /единадесет/ магистранти от магистърски 

програми «Митническо разузнаване и разследване» и «Подготовка на сили 

и средства за действия в условията на неконвенционални кризи».  

Изготвени са рецензии на 7 /седем/ магистранти по посочените 

програми, които са защитили своите магистърски тези успешно. 

  

2. Във връзка с научноизследователската дейност: 

2.1. Участие в научноизследователски проекти, участие с доклади 

в международни и национални научни форуми, членство в авторитетна 

творческа и/или професионална организация в съответната научна област. 

 

а/ Участие с доклади: 

1. Лятна научна сесия на Юридически факултет на ВСУ»Ч. Храбър»,  

проведена 22-23.06.2010г., като модератор и изнесен доклад на тема:  

« Предизвикателствата пред устойчивостта на общественото развитие и 

стратегията за национална сигурност на Република България».  

 2. Лятна научна сесия на Юридически факултет при ВСУ 

 «Ч. Храбър, проведена на 23-24.06.2012., в качеството на модератор на 

направление «Академичното образование в сектора на сигурността», 

изнесен доклад на тема : «Поддържане на високо качество на 

университетското образование по сигурността- фактор за нивото на 

компетентност на администрацията в превенцията на престъпността». 

3. Научнопрактически семинар «Екология – туризъм-сигурност», 

проведен на 11-12.05.2012г. във филиала на ВСУ «Ч.Храбър» в гр. Смолян, 

в качеството на модератор в направление «Сигурност» и изнесен доклад : 

«Симбиозата «религия и краен национализъм»- предпоставка за пораждане 

на етнически конфликти в западните Родопи».  

 

  б/ Друга научноизследавателска дейност. 

 Разработени са две рецензии за вътрешна защита на докторати за 

придобиване на «доктор на икономическите науки», съответно на д-р 

Владимир Томов и д-р Владимир Чуков по научната специалност 

«Организация и управление извън сферата на материалното производство 

/национална сигурност», шифър : 05.02.24.  

Изготвена е една рецензия за вътрешна защита на Тодор Кирев 

Тодоров, който успешно придоби ОНС «доктор» по научната специалност 

«Организация и ууправление извън сфеерата на материалното 

производство /национална сигурност/». 



 Разработени са рецензии за придобиване на ОНС «доктор» по 

цитираната специалност на Анелия Ненова и Станислава Минева. 

Изготвяни са рецензии за вътрешна защита на дисертационни трудове на 

Анелия Ненова, Станислава Минева и Галина Милева, които успешно 

защитиха своите дисертациони ткрпудове пред СНС по Национална 

сигурност при Академията на МВР. 

 Изготвена е рецензия за придобиването от д-р Анелия Ненова на 

научното звание «доцент» по научната специалност «Организация и 

управление извън сферата на материалното производство /национална 

сигурност/», присъдено й от Специализирания съвет по национална 

сигурност при Академията на МВР- София. 

 Разработено е становище в рамките на научно жури за присъждане 

на научно звание «доцент» на д-р Станилсава Минева по цитираната вече 

научна специалност. 

 През 2011г. бе избран за председател на научно жури за защита на 

дисертационен труд на г-н Андрей Тодоров и даване на ОНС «доктор» по 

специалността «Организация и управление извън материалното 

производство /национална сигурност/». 

 През 2012 г. е изготвена рецензия на проектодисертационен труд на 

Димитър Узунов за записване в докторантуура на самостоятелна 

подготовка. 

 

 в/ Членство в организации от научната област: 

 В периода 2004-2009г. е избран за член на Специализирания научен 

съвет по национална сигурност при ВАК, разположен на територията на 

Аакадемията на МВР-София. 

 От 1999г. е редовен член  на световната полицейска организация 

AFCEA. 

 От 1990 г. е член на ски- тенис клуб „Левски” при МВР. През 2006 г. 

е вицерепубликански шампион по тенис на корт в системата на МВР. 

 

 2.2. Участие в научно-приложни разработки 

 През 2012 г. е избран от Българската стопанска камара за член на 

Специализирания експертен съвет в сектора на частните услуги за 

сигурност, като единствен представител на висшите училища, 

преподаващи дисциплини, свързани с частната охранителна индустрия, в 

рамките на работата по проект на Европейския съюз за определяне на 

компетентностите на служителите от частния охранителен бранш. 

Проектът е за срок от четири години и в него участват БСК, БТПП, 

асоциация НАФТСО, представители на ДАНС и МВР. Финансира се 

изцяло от ЕС. 

 

 



 2.3. Научни публикации 

 1. Противодействие на чуждо разузнаване, първа и втора част, 

монография, В, 2012 г. 

 2. Разузнавателна защита на конституционния ред в демократичната 

държава /в съавторство с П. Христов, Ст. Симеонов, Ст. Минева и В. 

Попов/, монография, самостоятелна гл.III, с.111-179, В, 2011г. 

 3. Теория и технология на контраразузнаването /в съавторство с Т. 

Трифонов/, учебник, с.240- 526, В, 2012г. 

 4. Насоки на взаимодействие и координация между частните 

охранителни фирми и органите на МВР за защита на фирмената сигурност 

от терористичнии актове, студия, с.115-146, годишник № 26 на АМВР, С, 

2011г. 

 5. Национализмът в световен, регионален и вътрешен план, с.185-

217, студия, годишник № 22 на АМВР, С, 2007г. 

 6. Още един поглед към корупцията. Насоки на противодействие, 

с.82-109, статия, бюлетин № 26 на факултет «Полиция», АМВР, С, 2010 г. 

 7. Проблеми на визията на службите за сигурност при приемането на 

Република България в евроатлантическите структури /социологически 

поглед/, статия, с.59-66, сб. «Сигурността и вътрешния ред при 

при5съединяването на България към евроатлантическите структури», 

АМВР, ИПИ, фондация «Ханс Зайдел, сб.» Горекс прес», С, 2004 г. 

 8. Контраразузнавателна дейност срещу разузнавачи и агенти 

прикрити в официални представителства, монография, Академия на МВР, 

С, 2003 г. 

 9. Контраразузнавателната работа в условията на туристическите 

обекти в международния тероризъм, студия, Академия на МВР, С, 2002 г. 

 10. Характеристика на шпионството, статия, Академия на МВР, С, 

2003 г. 

` 11. Концептуални аспекти на противодействието на организираната 

престъпност, статия, сп. Военен журнал, бр.2, 2000 г. 

 12. Планирането в полицията, статия, Академия на МВР, бюлетин на 

факултет «Полиция», бр.15, 2003 г. 

 13. Някои аспекти на използването на специални разузнавателни 

средства в противодействието на разузнавателна дейност от НСС- МВР, 

статия, сборник на ИСТ, С, 2002 г. 

 14. Някои управленски и информационни аспекти на системата за 

противодействие на тероризма- практически изводи и препоръки, доклад, 

сб. «Горекс прес», С, 2002 г. 

 15. План сценарий за провеждане на практическо занятие на 

местността на тема : «Връзката в разузнаването», учебно- методическо 

помагало, Академия на МВР, С, 2003 г.. 



 16. Контраразузнавателна дейност срещу разузнавачи и агенти 

прикрити сред временно пребиваващи чужди граждани, учебно пособие, 

Академия на МВР, С, 2002 г. 

 17. Контраразузнавателна дейност срещу нелегали- разузнавачи и 

агенти на чуждо разузнаване, учебно пособие, Академия на МВР, 2003 г. 

 18. Противодействие на техническо разузнаване, учебно пособие, 

Академия на МВР, С, 2003 г. 

 19. Методически указания за практическо изготвяне на документи в 

работата по дела на оперативен отчет и преписки на предварителен 

оперативен отчет в НСС, учебно- методическо помагало, Академия на 

МВР, С, 2003 г. 

 20. Документалистиката в МВР, учебно пособие, Академия на МВР, 

С,2000 г. 

 21. Информацията и дейността на МВР, доклад, сб. „Горекс прес”, С, 

1999 г. 

 22. Информация и информационна дейност в НС „Сигурност”- МВР, 

доклад, сб. „Горекс прес, С,1999 г. 

 23. Предизвикателствата пред националната сигурност и Стратегията 

за национална сигурност на Република България, доклад, сб. ВСУ, 2012 г. 

 24. Симбиозата «религия и краен национализъм», благоприятна 

предпоставка за предизвикване на негативни процеси в района на 

Западните Родопи, доклад, сб. ВСУ, 2012 г. 

 25. Поддържане на високо качество на университетското 

образование по сигурността- фактор за нивото на компетентност на 

администрацията в превенцията на престъпността, доклад, сб. ВСУ, 2012 г. 

 

 

22.10.2012 г.     Изготвил: 

Варна       /доц. д-р Валери Христов/ 

        

  


