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In Memoriam 
 

Проф. д.н. генерал-майор о.р. Валери Лазаров е роден на 11 март 
1954 г. През 1972 г. завършва средно образование в гимназия „Алеко 
Константинов“ в гр. Свищов. През 1976 г. завършва Висшето военно 
училище „Васил Левски“, специалност „Разузнаване“, а по-късно 
продължава образованието си във Военна академия „Г. С. Раковски“ и в 
УНСС. Той е първият български офицер, завършил Генерал-щабна 
академия в Гърция. Защитава дисертационен труд на тема: „Промени в 
геостратегическата среда и схващания за военното разузнаване, 
произтичащи от членството на Република България в НАТО“. Доцент е 
по „Теория на разузнаването“, професор в професионално направление 
„Сигурност и отбрана“. Специализирал е в Австрия, Англия, Белгия, 
Люксембург, САЩ. От 2011 г. е доктор на науките по специалността 
„Военно-политически проблеми на сигурността“ след защита на 
дисертация на тема: „Разузнаване с хора в променяща се 
геостратегическа среда“.  

От 1976 г. служи в органите на стратегическото военно 
разузнаване, в това число и зад граница. На 6 юни 2002 г. е назначен за 
началник на Разузнавателното управление на Генералния щаб на 
Българската армия и удостоен с висше военно звание бригаден генерал. 
На 3 май 2004 г. е удостоен с висше военно звание генерал-майор. През 
2013 г. е кандидат за народен представител, подкрепен от коалиция 
„Горда България“. Почетен член е на Национален съюз „Безопасност и 
охрана“. Председател на Асоциацията на военните разузнавачи. 

От 2015 г. е преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“, ръководител 
на катедра „Национална сигурност и публична администрация“. Винаги 
е отстоявал високите критерии в науката, неизменно е подкрепял 
младите преподаватели и докторанти. Учебниците и учебните 
помагала, написани от него, са дали знания на множество студенти. 
Всеотдайно е работил за утвърждаването на авторитета на 
Югозападния университет „Неофит Рилски“.  

Умира на 6 април 2020 г. 
Поклон пред паметта му! 
 
 
Публикации на проф. д.н. Валери Лазаров:  
 
• Лазаров В. Геополитически анализ на изминалата 2018 г. 

и тенденции за 2019 година, сп. Международни отношения, бр. 1/2019, 
с. 5-18. 
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• Лазаров В. Тероризмът – категоризация и типология, сп. 
Международни отношения, год. 45, бр. 3 (2016), с. 41-44. 

• Lazarov V., Ganev I. “The Nature and Solution of Ethno-
Political Conflicts. Bulgarian experience”, “Nikolae Balcesku” Land Forces 
Academy Publishing House, The 21 International Conference, Bucarest, 
2015, Vol. XXI, No 2, pp. 302-306. 

• Лазаров, В., Новите реалности и разузнаване с хора 
(теория, нетрадиционни мрежови структури, поуки от практиката), 
София 2012 г., издателство „Изток-Запад“ – монография, 304 страници. 

• Лазаров, В., Гюров, Р., Матрични решения за национална 
сигурност, София 2012 г., издателство „Изток-Запад“ – монография, 
320 страници. 

• Лазаров В. Ретроспекция на отбранителните способности 
на водещите сили на НАТО през 2010 г., сп. Международни отношения, 
год. XL, с. 15-22. 

• Лазаров В. „Афганистан – поредна нова стратегия“, в. 
„Българска армия“, год. 66, бр. 74 (12 февруари 2010 г.), с. 22. 

• Лазаров В. Военна сигурност – предизвикателства и 
перспективи, сп. Международни отношения, год. 39, 2010 г. бр. 1-2, с. 
65-70. 

• Лазаров В. Казусът Афганистан, сп. Международни 
отношения, година XXXIX, 2010 г., год. 39, бр. 3 (2010), с. 101-110.  

• Лазаров В. Някои тенденции в глобалната и регионалната 
геополитика, сп. Геополитика и геостратегия, бр. 2, 2010 г., с. 46-54. 

• Лазаров, В., Разузнаване с хора (HUMINT), София 2009, 
издателство „Изток-Запад“ – учебник, 177 страници. 

• Лазаров, В., годишник на Академия на МВР, 25/2009, 
„Спокойно ли е в страните, в които основно са разположени 
българските контингенти?“, с. 161 – 188. 

• Лазаров, В., Новата геостратегическа среда, София, 2008 
– монография, 131 страници. 

• Лазаров, В., сп. Международни отношения, година 
XXXVI, 2007 г. „Политическа, военна и оперативна обстановка в 
държавите, в които основно са разположени български военни 
контингенти“, с. 73 – 86. 

• Лазаров, В., годишник на ВА „Г. С. Раковски“, 2006, 
„Конфликтът Израел-Хизбула в сравнение с войната в Косово“, с. 302 – 
307. 

• Лазаров, В., годишник на ВА „Г. С. Раковски“, 2006, 
„Кюрдският фактор в Близкия Изток“, с. 308 – 310. 


