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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

 

на материалите на доц. д-р Валери Христов 

във връзка с конкурс за заемане на  

академичната длъжност “професор” във ВСУ “Черноризец Храбър” 

Професионално направление: “Национална сигурност” 

Автор на становището: проф. д-р Любомир Тимчев от Академията на МВР 

 

І. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

В списъка на научните публикации на кандидата в конкурса за професор са 

включени следните заглавия за рецензиране, класифицирани в следните групи: 

1. Монография   - 2, от които една в съавторство; 

2. Учебник     - 1, в съавторство; 

3. Студия     - 2; 

4. Статии    - 2 

5. Научни доклади  - 3. 

 

ІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ И 

УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

Преди всичко ще споменем, че по своето предназначение публикациите на 

доц. д-р Христов са насочени към сферата на сигурността, организацията и 

управлението. В публикациите той акцентира върху разузнавателната дейност и 

по-специално в противодействието на чуждото разузнаване, на която тема е 

посветена и основната му публикация в настоящия конкурс. 
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Представените научни изследвания в публикациите на кандидата са 

насочени към разработване на актуални теоретични, научни и практико-

приложни проблеми. Постигнатите резултати от изследванията развиват теорията 

за разузнавателната дейност и като цяло обществените отношения, които 

възникват и се развиват в процеса на противодействието на чуждото разузнаване 

от страна на службите за контраразузнаване. Доц. Христов навлиза в дълбочина 

на тези въпроси, изследвайки принципите, формите, методите на т.нар. от него 

конфликтно взаимодействие между разузнаване и контраразузнаване. Обръща 

много сериозно внимание на основните сили и средства на това взаимодействие, 

като елемент на оранизацията на тази дейност. Задълбочените му научни 

изследвания, научно-приложните приноси от изследванията на кандидата за 

“професор” - доц. д-р. Валери Христов, могат да бъдат използвани при:  

� обучението и професионалната подготовка на бакалаврите, магистрите и 

специализантите в университетите в страната; 

� бъдещи научни изследвания на проблеми в областта на разузнавателната и 

контраразузнавателната дейност; 

� разработване на проекти на нормативни актове, свързани с анализа на тази 

дейност. 

Трябва да отбележим и това, че в последните си публикации кандидатът 

надгражда основите се схващания за тази дейност, което много улеснява 

оценката за неговата научноизследователска работа. 

Публикациите, които се предлагат за рецензиране, са свързани с научната и 

преподавателската дейност на кандидата. Те са издадени след придобиването на 

научната степен “доктор” и не са по темата на дисертацията. Същите не са 

включени в списъка за заемане на академичната длъжност “доцент”. Работите 

имат завършен вид и са публикувани. 
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Доцент доктор Валери Христов познава много добре литературните и други 

източници по изследваните проблеми и ги използва с творчески подход. 

Постиженията и приносите в публикациите му могат да се приемат като 

положителни за заемането на академичната длъжност “професор”. 

 

ІІІ. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И ПРИНОСИ В 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ ТРУДОВЕ 

1. В монографията “Противодействие на чуждо разузнаване” кандидатът 

разглежда последователно значими въпроси, като основните понятия, правната 

регламентация и институционалното развитие на тази дейност. В труда се 

съдържат проблеми, свързани с извеждане на релацията “противодействие и 

реална застрашеност и диагностика на заплахите за национална сигурност на 

защитаваната страна”. Авторът прави опит за преодоляване на теоретичната и 

теоретико-приложната празнота в кръга за разузнавателна дейност. В този смисъл 

е наблегнато на състоянието и особеностите на обществените отношения в тази 

дейност. Направен е анализ на силните и слабите страни на възможностите и 

заплахите като част от разузнавателната дейност, както и на организацията за 

осъществяване на проактивни подходи за противодействие. Важно е да 

отбележим и това, че авторът предлага свой вариант на организационен модел за 

противодействие на чужда разузнавателна дейност. Всичко това и много други 

съществени аспекти прави монографията много полезна в учебния процес. 

2. Останалите публикации са по-малки по обем, но не и по значение. С тях 

авторът ни показва своя афинитет към наболели проблеми, свързани с 

разузнавателната и контраразузнавателна дейност. Доц. д-р. Валери Христов 

използва традиционни средства и подходи за обосновка на своите идеи. И това не 

е само цел или прекомерно теоретизиране. Тезите му са обосновани и 

подплатени. Представени семпло и разбираемо, те са полезни както за 
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изпълнители, така и за ръководители и могат да послужат за размисъл и научни 

подходи в областта на разузнаването и контраразузнаването. Важно е да 

отбележим и това, че кандидатът за професор е автор на различни по вид и 

съдържание публикации, като освен цитираната по-горе монография, така и 

редица студии и учебници, някои в съавторство. Това показва афинитет не само 

към изследователска работа в различен калибър, но и публикации с чисто 

образователна цел. 

Всичко това ми дава основание да препоръчам на УВАЖАЕМОТО ЖУРИ 

да избере доц. д-р Валери Христов за заемането на академичната длъжност 

“професор” във ВСУ “Черноризец Храбър”.  

 

 

22.12.2012 г. 

гр. София 

 

Изготвил становището: 

проф. д-р Л. Тимчев 

 


