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До 

Членовете на Научно жури, 

назначено със заповед 

                                                                                № 2514 от 09.11.2012 г. на 

Ректора на 

ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

от проф. д-р Петър Георгиев Христов, 

Юридически факултет на  

ВСУ „Черноризец Храбър”  

9007 Варна, к.к. Чайка, тел. 052 359 557 

 

по конкурс за академичната длъжност „професор” 

по Професионално направление 9.1.Национална сигурност  

(Организация и управление извън сферата на материалното 

производство), 

обявен ДВ, бр. 69 от 11.09.2012 г. 

с единствен участник доцент д-р Валери Христов Христов 

 

 

1. Обща характеристика на преподавателската и 

изследователската активности на кандидата  

  

 Конкурсът за заемане на академичната длъжност „професор” е 

обявен за нуждите на катедра „Сигурност и безопасност” при 

Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”. 
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  Единственият кандидат доцент д-р Валери Христов е с повече от 

двадесетгодишен преподавателски стаж в сферата на висшето 

образование. Своята академична кариера започва във ВИ «Георги 

Димитров» - МВР, където  заема последователно академичните 

длъжности асистент, старши и главен асистент и доцент. От 2005 г. е 

доцент във ВСУ „Черноризец Храбър”. Титуляр е на  учебните 

дисциплини “Противодействие на разузнавателно-информационната 

дейност”, “Разузнавателна защита на конституционния ред”, 

“Информационно-аналитична дейност”, “Управление на службите за 

сигурност” и други. 

Доцент д-р Валери Христов е получил научната степен „доктор” 

през 2002 година. (шифър 05.02.24). 

По този начин кандидатът за заемане на академичната 

длъжност професор изпълнява условията на чл.29, ал.1, т.1 и т. 2 

ЗРАСРБ и чл. 60, ал.1, т.1 и т. 2 ППЗРАСРБ.  

 

2. Представени научни трудове 

 

 Доцент д-р Валери Христов  е представил списък на своите научни 

трудове, който включва 27 заглавия. От тях за рецензиране и оценка, с 

оглед изискването на чл. 29, ал.1, т. 3 и т.4 от ЗРАСРБ са предложени 10 

труда, с общ обем от 972 страници. 

 От представената научна продукция, с оглед изричните 

изисквания на чл. 29, ал.1, т. 3  от ЗРАСРБ следва да се открои 

хабилитационният труд "Противодействие на чуждо разузнаване" в 

две части, Варна, Изд. на ВСУ”Черноризец Храбър”, 2012 г., Част първа 

– 280 стр. и Част втора – 235 стр.  

Става дума за първото у нас цялостно монографично изследване на 

осъществяваното с разузнавателни методи, средства и способи 
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противодействие на чуждите разузнавания. По същество става дума за 

систематизиране, актуализиране и критично пречупване през призмата 

на новите обществено-политически условия  на  цялото, изложено в 

различни  източници праксеологично и  теоретично знание по темата.  

Актуалността и значимостта на рецензирания труд се определят 

преди всичко от потребностите на университетското образование в 

професионално направление 9.1.”Национална сигурност”, по което 

програмна акредитация имат шест български университета.  

Трябва да се отбележи, че на фона на спекулативното третиране на 

темата за специалните служби и техните служители, за „досиетата”, за 

тяхната роля в прехода и т.н. проблемът за разузнавателната  култура на 

гражданите, държавните служители и политиците става още по-актуален 

и още по-значим. В този контекст публикуването на труда на доцент 

Валери Христов, според мен, идва да удовлетвори една по-широка 

обществена потребност. Това обстоятелство обаче поражда 

необходимост от по-голяма убедителност на такива обобщения и изводи 

като това, че „контраразузнаването е наука, теория, практика и житейска 

мисия” (с.223, Част втора). Така формулирана задачата се усложнява от 

това, че обектът на изследване е ограничен от различни видове и форми 

на „тайната”. Опитът на автора, получен в оперативната работа и на най-

висока управленска длъжност – началник на Служба „Координация и 

информационно-аналитична дейност” – МВР  му позволяват да звучи 

достатъчно убедително. Тук трябва да се отбележи сполучливото 

„запълване на  празнотата” от класифицирани емпирични данни, с такива 

извлечени от средствата за масова информация, от научни и други 

литературни източници.  

Организацията и управлението на разузнавателната и 

контраразузнавателната дейност е територията, в която авторът „плува в 

свои води”. Според мен, предметът на хабилитационния труд  на места 
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напуска това пространство и това веднага се забелязва именно в 

„убедителността” на изложението. За илюстрация бих посочил въпроса 

за „разузнавателния конфликт”. (Част първа, Глава първа, Параграф 

първи). Неубедително е според мен противодействието на чуждото 

разузнаване, осъществяваното с разузнавателни методи, средства и 

способи да се разглежда като форма или разновидност на социален 

конфликт. Как, например, от гледна точка на технологията на 

разузнаването или контраразузнаването да оценим „основните стратегии, 

които ползват страните в конфликт...: избягване, приспособяване, 

сътрудничество и съперничество”(с.42, Част първа). 

 Извън предмета на изследването е останал проблемът за 

противодействие на разузнавателната дейност, осъществявана от легални 

позиции чрез т.нар. „разузнавателни контакти”. Става въпрос за широко 

разпространена практика, която е особено актуална за разузнавателната 

дейност срещу партньори и съюзници. Може би тук е мястото на 

разглеждане на „разузнавателния конфликт” в качеството му на форма на 

проявление на процесите на „взаимодействие” между държавите. 

Препоръката ми към доц. д-р Валери Христов е да насочи по-

нататъшните си изследователски търсения в това направление.   

Останалите предложени за рецензиране научни публикации и 

учебни програми представят доцент д-р Валери Христов като автор на 

оригинални трудове и разработки в областта на разузнаването, 

контраразузнаването и националната сигурност. 

Така кандидатът за заемане на академичната длъжност 

„професор” изпълнява и изискванията на чл.29, ал.1, т.3 и т.4 

ЗРАСРБ и чл. 60, ал.1, т.3 и т.4 ППЗРАСРБ.  
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3.Заключение 

  Доколкото доцент д-р Валери Христов Христов е единствен 

кандидат в конкурса не е нужно да се отчитат допълнителни показатели 

по чл. 61, ал.2 ППЗРАСРБ. Това обстоятелство позволява да се премине 

към обобщението, че изложените по-горе в становището оценки на 

преподавателската и научноизследователската активности на доцент д-р 

Валери Христов Христов категорично показват, че са изпълнени 

изискванията  на разпоредбите на чл. 29, ал. 1 ЗРАСРБ и чл. 60, ал.1 

ППЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност „професор”, а именно: 

1. Да е придобил ОНС „доктор” ; 

2. Да е заемал не по-малко от две години академичната длъжност 

„доцент”;  

3. Да е представил публикуван монографичен труд; 

4. Да е представил други оригинални научноизследователски 

трудове, публикации и разработки, които да се оценят по 

съвкупност. 

Направените констатации са достатъчно основание да 

предложа на членовете на Научното жури да изберат доцент д-р 

Валери Христов Христов на академичната длъжност „професор” по 

Професионално направление 9.1. Национална сигурност 

(Организация и управление извън сферата материалното 

производство).  

 

18.11.2012    Подпис: 

В а р н а                                                /проф. д-р Петър Христов/ 


