
АВТОБИОГРАФИЧНА СПРАВКА 

на докторант Христо Спасов Даков, 

Катедра “Национална и регионална сигурност” 

Университет за национално и световно стопанство 

 
I. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ 

 

 

Име Христо 

Презиме Спасов 

Фамилия Даков 

Служебен адрес България       

София 1700 

Студентски град  

Университет за национално и световно 

стопанство, катедра “Национална и регионална 

сигурност”          

 Тел +359  2 8195298, +359 2 8195498 

Факс +359 2 8195272  

 E-mail address    hdakov-08@unwe.bg  

hdakov28@e-dnrs.org 

 

  

II. АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ 
 

1. Висше образование, Университет за национално и световно стопанство 2008-2013 г., Магистър по 

икономика, специалност “Икономика на отбраната и сигурността” 

 

2. Докторант към Катедра “Национална и регионална сигурност” – УНСС, от февруари 2014 г. 

 

3. Първоначално обучение по защита на класифицираната информация, УНСС, Декември 2011 г.  

 

ІІІ. ТРУДОВ СТАЖ   
Настояща позиция 

 

докторант, 

катедра “Национална и регионална сигурност” (от 

25 февруари 2014) 

Лекции и упражнения по:  1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

Езикови умения  Български 

Английски 

Научни интереси Бизнес развитие 

Отбранителна индустрия 

Сътрудничество в отбраната и сигурността 

Иновационни и стандартизационни процеси 

Управление на проекти 

ERP системи 

Хоби  Спорт, Туризъм 

mailto:hdakov-08@unwe.bg
mailto:hdakov28@e-dnrs.org


 Член на организационния колектив на The East-West Defence & Security Co-

operation Conference (EWDSC), 19-21 февруари 2014 г., Централен военен клуб, София, 

България. 

 Представител на УНСС в четвъртото издание на Индустриалния форум, 9-10 октомври 2014 

г., резиденция Бояна, София, България. 

 Участие в научноизследователския проект на катедра „Национална и регионална сигурност” 

на тема “Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността”, под ръководството на 

доц. д-р Цветан Цветков. Проектът е финансиран от фонд „НИД“ на УНСС. 

 

 

СПРАВКА ЗА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 
 

на докторант Христо Даков, катедра „Национална и регионална сигурност” 
 

№ 

по 

ред 

Заглавие Характер 

на труда, 

авторство 

 Къде и кога е публикувано  

А. Дисертация, автореферат и публикации, 

цитирани в дисертацията  

  

1.  Даков, Хр., Възможности за специализация на 

българската отбранителна индустрия в рамките на 

НАТО и ЕС, Дисертационен труд за присъждане 

на образователната и научна степен “доктор”   

автор Предстои 

2.   

 

  

Б. Монографии и студии   

3.   

 

  

В. Учебници и учебни помагала   

4.   

 

  

Г.   Статии в периодични издания и публикации в 

трудове на научни организации 

  

5.   

 

  

Д. Научни доклади и статии в сборници от 

конференции 

  

6.  Големите газови проекти и енергийната сигурност 

на България 

Доклад, 

автор 

Международна факултетна 

студентска научна конференция 

на тема: "Инфраструктурата: 

бизнес и комуникации", 7 май 

2012 

7.  Състояние и бъдещи перспективи за 

отбранителната индустрия на Р България 

 

Доклад, 

автор 

Международна конференция „10 

години от членството на 

България в НАТО”, 3-4 април 

2014 

8.  Модел за оценка на отрасъл „отбранителна 

индустрия” 

 

Доклад, 

автор 

Национална конференция 

„Металознание, хидро- и 

аеродинамика, национална 

сигурност „2014”, 23-24.10.14, 



БАН, София, организирана от 

Институтa по металознание, 

съоръжения и технологии 

"Академик Ангел Балевски" с 

Център по хидро- и 

аеродинамика при БАН 
9.  Методи за управление на риска в предприятията  Годишна студентска научна 

сесия „Развитие на бизнеса в 

България”, Студентски съвет при 

УНСС, 27 ноември 2014 

10.  Проблеми на държавната политика в сферата на 

отбранителната индустрия 

Доклад, 

автор 

ВСУ "Черноризец Храбър", 

Юридически факултет, катедра 

"Сигурност и безопасност" 

Научна конференция на тема 

“Технологии и сигурност” , 26-

27 юни 2015 г., Варна, (под 

печат) 

11.  План за управление на риска в предприятие от 

отбранителната индустрия 

Доклад, 

автор 

Научна конференция 

„ОБУЧЕНИЕТО И 

ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО 

ИКОНОМИКА НА 

ОТБРАНАТА И 

СИГУРНОСТТА – НАСТОЯЩЕ 

И БЪДЕЩЕ” посветена на 25 

години от създаването на 

катедра „Национална и 

регионална сигурност” и 

специалност „Икономика на 

отбраната и сигурността” в 

УНСС, 10 ноември 2015 г. 

Ж. Статии и интервюта в медиите   

12.   
 

  

 

 


