СТАНОВИЩЕ

за научните трудове и учебната дейност

на доц д-р Валери Христов Христов представени за участие в
конкурс за заемане на академична длъжност"профееор"
в професионално направление 9.1 Национална сигурност
(Противодействие на разузнавателно-информационната дейност) във ВСУ
”Черноризец Храбър”
обявен в ДВ бр. 69 от 11.09.2012 г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър"
Разработил: проф. д.ю.н. Костадин Кирилов Бобев – БСУ
професионално направление – “Организация и управление извън сферата на
материалното производство”.
Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по
конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър" (ДВ, бр.69 от 11.09.2012 г.)
за нуждите на катедра

“Сигурност и безопастност” към Юридически

факултет.
Представените по конкурса документи съответстват на изискванията
на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция № 6 към Наредба №3 за академичния
състав на ВСУ „Черноризец Храбър". Процедурата по конкурса е коректно
спазена.

1. Общо представяне на получените материали
За участие в обявения конкурс са подадени документи от доц. д-р
Валери Христов Христов преподавател във ВСУ, единствен кандидат.
Същият е представил списък от 10 публикации в български научни издания
и научни форуми, от които 2 монографии, 2 студии, 2 научни статии, едно
учебно пособие и 3 научни доклада. Всички научни разработки са свързани
с процедурата за хабилитиране.
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Представена е и справка за 15 автори, цитирали в своите публикации
научни трудове на доц. д-р Валери Христов.

2. Данни за кандида
Доц. д-р Валери Христов е роден на 16.06.1956 г. в гр. Добрич. През
2002 г. защитава дисертация и придобива научна степен “доктор”. През
2004 г. се хабилитира за “доцент” по научната специалност 05.02.24.

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Научната, научно-приложната и педагогическата дейност и продукция
на доц. Христов се характеризират с подчертана актуалност, прецизност и
задълбоченост. В тематично отношение тя е насочена към изучаване,
анализиране и оценяване на важни и специфични проблеми и въпроси,
свързани

с

Националната

сигурност

на

Република

България,

с

ръководството на контраразузнавателната дейност и професионализма при
осъществяване

на

противодействие

на

чужди

разузнавателни

посегателства. В това отношение всички научни трудове на кандидата
отговарят на изискванията за академични публикации. В публикуваните
монографии, студии и статии се очертават две основни тенденции,
определящи кандидата като утвърден учен и преподавател в областта на
разузнавателно-информационната дейност. Те могат да бъдат обобщени в
синтезиран вид по следния начин:
а) Актуалност на разработената тематика
През последните две десетилетия светът е изправен пред сериозни
предизвикателства, свързани с различни форми на конфликтно отношение
между разузнаване и контраразузнаване. Дълбоко познаващ състоянието и
динамиката на конфликтното единоборство между чуждото разузнаване и
контраразузнаването на защитаваната страна, кандидатът ни представя
прецизен анализ, модели и научни подходи, гарантиращи постигане на
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основната цел – подобряване нивото на ефективност в дейността на
службите за сигурност при конкретни разузнавателни заплахи.
б) Обогатяване на съществуващите научни знания
Във всички публикации и особено в двата тома на монографичния
труд “Противодействие на чуждо разузнаване”, авторът ни представя
цялостна концепция на теоретична матрица на контраразузнавателната
дейност, както и нови методики, свързани със стратегията на работа на
специалните служби в предотратяване и успешно противодействие на
социалния и разузнавателния конфликт.

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност
на кандидата
Доц. д-р Валери Христов е дългогодишен и опитен преподавател в
областта

на

“Разузнавателната

защита”,

“Противодействието

на

разузнавателно-информационната дейност” и “Разузнавателна защита на
конституционния ред”. Неговата педагогическа практика от 171 часа
лекции и над 1000 часа упражнения надвишава в голяма степен
изискванията за учебно-педагогическа заетост на академичната длъжност
“професор”.

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
5.1. За първи път се дифенира понятието “същност и съдъжание на
противодействието на чуждото разузнаване”, на принципите и подходите
за определяне генезиса на конфликтното взаимодействие между
разузнавателните цели и контраразузнавателната защита на националните
интереси (І.1,ІІІ.3,VІ.6);
5.2. Разкрит е нов съвременен организационен модел на процесите
на противодействие на чужди разузнавателни заплахи. Представено е
оригинално виждане за средата за сигурност, границите и обхвата на
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оперативната обстановка във времеви и пространствени параметри (І.1,
ІІ.2, ІV.4,5 V.6,7);
5.3.

Предложен

е

нов

подход

при

извеждане

на

агентурно-оперативните мерки в зависимост от анализа и оценката на
съдържанието на разузнавателната заплаха (І.1, ІІ.2, ІІІ.3);
5.4. Разработени са учебни пособия, които дават нова насока на
предмета на управление на службите за сигурност и разузнавателната
защита на конституционния ред. Това ги прави приложими не само за
студентите от ВСУ “Черноризец Храбър” и другите висши училища в
страната , но и за оперативната практика на служителите от ДАНС – МВР
( І.1, ІІ.2 ІІІ.3, V.6,7, VІ.9);
5.5. Убедително е защитена личната позиция на доц. Христов по
съвременни научни хипотези, илюстрирани с много примери от
практиката ( І.1, ІІ.2, ІІІ.3, V.7, VІ.8,9,10);

6. Бележки и препоръки
По представените за становище научни публикации могат да се
направят някои незначителни бележки и препоръки. В стремежа си да
бъде по-убедителен при излагане на своите виждания и концепции,
кандидатът повтаря на някалко места едни и същи тези, касаещи
определени фактори в противодействието на чуждите разузнавания. На
второ место би било полезно както за учебния процес, така и за
практиката ако се използват повече илюстрационни материали,
онагледяващи определени модели, концепции и схеми за практическа
работа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса материали и научни
трудове, направеният анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях
научни,

научно-приложни

и

приложни
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приноси,

давам

своята

положителна оценка и препоръчам на Научното жури да предложи на
Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър" доцент д-р Валери
Христов Христов да бъде избран и да заеме академичната длъжност
„професор" в професионално направление 9.1. Национална сигурност
(Противодействие на разузнавателно-информационната дейност).

15.12.2012 г.

Изготвил становището:
(проф. д.ю.н. Костадин Бобев)
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