СТАНОВИЩЕ
за научните трудове и учебната дейност на доц. д-р Валери Христов Христов
за участие в конкурс за заемане на академична длъжност "професор"
в професионално направление ,,Национална сигурност”, обявен в ДВ бр.69
от 11.09.2011г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър".
Дал становището: доц. д-р Валентин Димитров Тодоров, хабилитиран по научна
специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното
производство /национална сигурност/”.

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс, за
заемане на академична длъжност „професор” по професионално направление 9.1’’Национална
сигурност” (Противодействие на разузнавателно-информационна дейност), обявен от ВСУ
„Черноризец Храбър" (ДВ, бр. 69 от 11.09.2011г) и на интернет-страницата на университета за
нуждите на катедра ,,Сигурност и безопасност” 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 спазена.
1. Общо представяне на получените материали:
В конкурса за професор по „Национална сигурност” участва един кандидат – доц. д-р
Валери Христов Христов. Той предлага за участие в конкурса монографично изследване от две
части, една монография в съавторство, едно учебно помагало в съавторство, две студии, две
статии и три научни доклада. Основната част от трудовете на доц. д-р Валери Христов са
посветени на проблемите на дейността на органите на Държавна агенция национална сигурност
по противодействие на чуждите разузнавания и разузнавателната защита на конституционния
ред.
2. Данни за кандидата
Доц. д-р Валери Христов работи като асистент и доцент в Академия на МВР в периода
1987-2010 г. От 2010 е назначен на основен трудов договор във ВСУ „Черноризец Храбър” като
доцент в катедра „Сигурност и безопасност”.
3.Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Изследователска работа.
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„Противодействие на чуждо разузнаване”, издаден от ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012 г., 2
части, 515 стр.
В монографията са изследвани основните положения от теорията на противодействието
на чуждо разузнаване, понятието, същността и организацията на противодействието на чужда
разузнавателна дейност, тактиката и способите за противодействие на чужда разузнавателна
дейност. Целта на този труд е да се доразвие теорията и практиката на противодействието на
чуждо разузнаване с оглед на съвременните реалности. Основните приноси на кандидата са в
развитието на понятието противодействие на чужда разузнавателна дейност, разработването на
предложения за усъвършенстване на структурата и управлението на дейностите за
противодействие на чуждо разузнаване и обосноваването на необходимостта от разработването
на система от признаци за долавяне на информация за провеждана разузнавателна дейност в
полза на чужди държави. От гледна точка на учебния процес в катедра „Сигурност и
безопасност”, особено значение има приносът на автора в развитието на учебната дисциплина
„Противодействие на разузнавателно-информационна дейност”, която се преподава в
специалността „Защита на националната сигурност” на ВСУ и Академията на МВР.
Монографията отговаря на изискванията за този вид труд.
1. Оценка на участието на доц. д-р Валери Христов в монографичните трудове:
„Разузнавателна защита на конституционния ред в демократичната държава”, издаден от
ВСУ „Черноризец Храбър”, 2011 г. и „Теория и технология на разузнаването”, издаден от
ВСУ „Черноризец Храбър”, 2010 г.
Приносът на доц. Валери Христов в монографията „Разузнавателна защита на
конституционния ред в демократичната държава” е в разработката на частта от курса на
едноименната учебна дисциплина, преподавана в специалностите ЗНС и ППООР на ВСУ
„Черноризец Храбър”, посветена на сравнителния анализ на системите за

разузнавателна

защита на страните от Европейския съюз, САЩ, Русия и Япония.
Длъжен съм да отбележа и участието на доц. Валери Христов в учебното помагало
„Теория и технология на контраразузнаването”, с авторството на три от петте му части, с общ
обем 286 страници. В учебното помагало са включени основната част от резултатите от
изследванията му на видовете, методите и формите на контраразузнавателна дейност.
Заслужават внимание и приносите му в дефинирането на особеностите на управленската
дейност при планирането на тази дейност, които имат научно-приложен характер.
Резултатите от научните му изследвания в сферата на сигурността му позволиха да
участва активно в обсъжданията на проекта ,,Стратегия за националната сигурност на

Република България” и да направи предложения за нейното преосмисляне, чрез дефиниране на
заплахите за

обществото, различните му обществени слоеве и отделния гражданин, в

качеството им на потребители на дейността на системата за сигурност, които бяха възприети
при доработката на стратегията.
Актуалността на проблемите изследвани в трудовете на доц. д-р Валери Христов, ги
прави полезни за обучението по защита на националната сигурност и практическата дейност по
противодействие на чуждо разузнаване. Резултатите от неговите научни изследвания намират
добър прием в научната общност, за което свидетелства броя на цитиранията на неговите
трудове и участието му с доклади в научни конференции.
Доц. Валери Христов е научен ръководил на един докторант на самостоятелна
подготовка. Научен ръководител е и на множество дипломанти от магистърски програми на
Варненския свободен университет.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата
Доц. Христов работи с висока учебна натовареност по учебните дисциплини
„Противодействие на разузнавателно-информационна дейност”, „Разузнавателна защита на
конституционния ред”, „Управление на службите за сигурност” и „Основи на информационно –
аналитичната дейност”. През учебната 2010/11 г. аудиторната му заетост е 542 часа. През
учебната 2011/12 г. аудиторната му заетост е 719 часа .Планираната му аудиторна заетост и
тази учебна година е 650 часа. Той преподава изброените учебни дисциплини във ВСУ Варна и
във филиала на ВСУ в гр. Смолян.
Доц. Христов изпълнява и нормативите за извънаудиторна заетост. Тютор е на два курса
от редовното обучение. Богатият му практически опит и научни познания по проблемите на
националната сигурност го правят един от уважаваните и ценени преподаватели във ВСУ
„Черноризец Храбър”.
Резултатите от научно-изследователската и преподавателската му дейност ми дават
достатъчно основания да препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при
ВСУ „Черноризец Храбър" да избере доц. д-р Валери Христов Христов да заеме академичната
длъжност „професор" в професионално направление ,,Национална сигурност” за нуждите на
ВСУ „ Черноризец Храбър”.
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Подпис:
/доц. д-р В. Тодоров/

