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В конкурса за професор по „Национална сигурност”
участва един кандидат – доц. д-р Петър Георгиев Христов.
Той предлага 41 научни публикации, от които 34 са
представени за участие в конкурса за „Професор”. От тях 4
са учебници, 2 монографии, 1 студия, 31 статии (от тях 5 на
чужд език) и 11научни доклада (от тях 1 на чужд език).
I) Изследователска работа.
Оценка на монографичния труд на доц. П. Христов на
тема „Метатеория на риска (Парадигми и подходи)”, Изд.
„Албатрос”, С., 2010 г., 310 стр.
Доц. П. Христов си поставя амбициозна научна цел –
да обоснове и предложи Модел за преорганизиране на
съществуващото знание в обща картина за риска в различни
сфери на социалната дейност. Това налага на автора да

обърне специално внимание на редица проблеми, свързани
с определянето на категориите „опасност” и „заплаха”,
„сигурност” и безопасност” чрез анализ на риска. Той
обръща специално (и евристично) внимание на няколко
други важни проблема: първо, изследва законодателната
уредба и предоставя конкретни законодателни предложения
за успешна борба срещу риска – т. е проблеми, свързани с
институционализацията на риска; второ, разкриване и
идентификация на риска, неговата оценка и избор на
подходящи методи за въздействие.
Най-общо в контекста на евентуалната експертиза на
„новите научни стандарти” при изследване на посочената
проблематика тази монография отправя сериозни научни
предизвикателства както към „специализираната територия
на риска”, така и към основните съдържателни принципи на
новите методологически (в случая новите метатеоретични)
предизвикателства и потребности.
Съдържателната полемичност и доброто познаване на
теоретичните и праксеологическите подходи към идеите за
риска позволяват на доц. П. Христов да „архивира и да
представи евристично” различни решения от теорията и
подходящи свидетелства от практиката, благодарение на
което обогатява значително своя метатеоретичен анализ.
Предлаганият Модел е значително обогатен от
умелото използване на възможностите на използваното
интердисциплинното знание, както и от умелото прилагане
на проблемния, структурно-функционалния и системния
подход. По този начин доц. П. Христов предоставя на
теорията и практиката редица нови възможности при
опитите им да конструират универсален подход за анализа
и контрола на риска в различни области на социалната
дейност. В този смисъл теоретичните постижения в неговия
труд придобиват и очевидна праксеологическа насоченост.
Полезни за учебната дейност във ВСУ са и четирите
учебни помагала (в съавторство) на доц. П. Христов. Имам
по-специално отношение към публикация № 4, където той

разглежда проблемът за алтернативите на политиката на
сигурност на РБ в условията на демократичен преход.
Посочените моменти от публикациите на доц. П.
Христов обясняват силният интерес на българската, а и
чуждата научна общност към редица от анализираните в тях
проблеми. Подобна констатация се подкрепя и от броя на
забелязаните цитирания на негови публикации – 153, както
и от участията му в международни и български научни
организации. Участник е в няколко български и
международни изследователски проекти. Дълги години е
главен редактор на „Годишник” и „Научен алманах” на
ВСУ.
Ръководил е петима докторанти, от които трима са
защитили успешно своите разработки, а другите двама
подготвят окончателният вариант. В последните пет години
е научен ръководител по подготовката и защитата на
дипломни работи на студенти – бакалаври и магистри - по
специалностите „Защита на националната сигурност” и
„Управление на фирмената сигурност”.
II) Аудиторна и извънаудиторна дейност.
От представената справка за учебната му натовареност
личи, че доц. П. Христов изпълнява по-голяма от
предвидената във ВСУ натовареност главно в Бакалавърска
програма „ЗНС” и „УФС”, както и в двете Магистърски
програми. Дълги години е ръководител на катедра „ЗНС”, а
от няколко години е Декан на Юридическия факултет.
III) Лични впечатления.
Познавам доц. П. Христов от тридесетина години –
отначало като курсант в Академията на МВР, а след това
като аспирант в същата академия. Работили сме заедно при
подготовката и издаването на списание „Бизнес детектив” в
началото на 90-те години, както и при създаването и
утвърждаването на специалността „Национална и
корпоративна сигурност” във ВСУ „Черноризец Храбър” в
средата на 90-те години.

Смятам, че моята висока оценка за неговата активна и
ползотворна научно-изследователска и преподавателска
дейност се подкрепя и от сравнително бързото му – във
формално и в съдържателно отношение – научно и
институционално развитие. Толерантно-колегиалното му
отношение към студентите го поставя в групата на
предпочитаните и полезни за тяхното развитие
преподаватели. Подобно отношение към качествата на доц.
П. Христов се подкрепя и от непосредствените ми
наблюдения през последните петнадесетина години върху
неговата дейност като ръководител на катедра „ЗНС”,
заместник-декан и декан на Юридическия факултет, което
допълва
положително
и
интелектуалната,
и
организационната му характеристика.
Всичко това ми дава достатъчно основания да
подкрепя изборът на доц. д-р Петър Георгиев Христов за
Професор по „Национална сигурност” за нуждите на ВСУ
„Черноризец Храбър”.
12 април 2011 г.
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