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Снимка 

 
Описание на работата Изследователска и преподавателска дейност 

Научни интереси Мениджмънт на отбраната и сигурността; 
Национална и международна сигурност; 
Корпоративна сигурност; 
Ядрена сигурност. 

Професионален опит юни 2016 г.  

доцент, катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС 
ноември 2009-май 2016 г. 

гл. асистент, катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС  
септември 2006 – ноември 2009 г. 
асистент, катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС 
 

Други длъжности ноември 2011 – ноември 2015 г. 

член на Факултетния съвет на факултет „Икономика на 
инфраструктурата”, УНСС 
декември 2007 – октомври 2015 г. 
научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност”, 

УНСС 
2011 – 2015 г. 

член на  Комисията по качество на обучението и акредитацията към 
факултет „Икономика на инфраструктурата“, УНСС 
декември 2010 г. 

член на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните 
преподаватели 

Обучение април 2009 г. 
защитена докторска дисертация пред Специализиран научен съвет по 
отраслова и фирмена икономика при ВАК на тема „Социално-
икономически аспекти на професионализацията на Българската 
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армия”, научен ръководител проф. д-р Тилчо Колев Иванов, 
рецензенти проф. д-р Катя Иванова Владимирова, доц. д-р Димитър 
Панайотов Димитров 

2003-2007 г. 
УНСС, обучение в докторантура към катедра „Национална и 
регионална сигурност” 
2001-2003 г. 
НБУ, обучение в ОКС „магистър”, специалност „Национална и 
международна сигурност”, стипендия Higher Education Support 
Program /HESP/ 

1997-2001 г. 
УНСС, обучение в ОКС „бакалавър”, специалност „Икономика на 
отбраната и сигурността” 
1993 – 1997 г. 

8 СОУ „Васил Левски,  
гимназия с разширено изучаване на италиански език, София 

Допълнителна 
квалификация 
 

1. Addressing and Mitigating Insider Threat Workshop, Center for 
International Trade and Security, University of Georgia, USA, 
April 8 – 11, 2015 
 

2. Крус по Дипломация и регионална сигурност, 
Дипломатическия институт при МВнР, ноември – декември 

2014 г. 
 

3. Обучение за подготовка на предложения за научно-
изследователски проекти, проведено в периода 26.05. – 
05.06.2014 г. в изпълнение на проект BG051PO001-3.1.09-
0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: 
модерна система за кариерно развитие на преподавателския 

състав на Университета за национално и световно 
стопанство”, Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ (2007-2013), лектори проф. д.ик.н. Станка Тонкова, 
д-р Росица Велинова, ръководител проф. д-р Валентин Гоев, 
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4. Обучение за използване на интерактивни методи за 
повишаване нивото на академично преподаване, проведено в 

периода 23 – 25.01.2014 г. в изпълнение на проект 
BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите 
предизвикателства на времето: модерна система за кариерно 
развитие на преподавателския състав на Университета за 
национално и световно стопанство”, Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), лектор доц. д-р 
Ваня Лазарова, ръководител проф. д-р Валентин Гоев, 2013 – 

2014 г. 
 

5. Обучение за актуализация на учебните програми, съобразено 
с изискванията на Системата за натрупване и трансфер на 
кредите (ECTS), проведено в периода 11 – 12.12.2013 г. в 
изпълнение на проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към 
новите предизвикателства на времето: модерна система за 

кариерно развитие на преподавателския състав на 
Университета за национално и световно стопанство”, 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
(2007-2013), лектор доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител 



проф. д-р Валентин Гоев, 2013 – 2014 г. 
 

6. Обучение по проект NATO project SfP 982063 “Management of 

Security Related R&D in Support of Defence Industrial 

Transformation”, юни 2009 г. 

7. Обучение за нови изследователи, организирано в рамките на 

програмата COST Action A25 “European Small Arms and 

Perpetuation of Violence”, Brussels, март 2008 г.  

8. TOEFL, ETS Org., ноември 2005 г. 

9. Първоначално обучение по защита на класифицираната 

информация, ИСК при УНСС – София, декември 2003 г. 

10. Диплома за владеене на италиански език, придобита след 

успешно полагане на изпит, Италиански културен институт – 

София, юли 2000 г.  

11. Професионална подготовка –  екскурзовод, Институт за 

синдикални и социални изследвания при КНСБ – Единен 

професионален учебен център, януари - март 1996 г.  

Публикации, в т.ч. 
учебници, монографии, 
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1. Пудин, К., “ОССЕ и сигурността в Югоизточна Европа - 

четири десетилетия след Хелзинки”, Сборник с доклади от 
Международна научна конференция на тема „Югоизточна 
Европа: новите предизвикателства за регионалната 
сигурност”, организирана от департамент „Национална и 
международна сигурност” на НБУ, проведена на 02 -

03.06.2015  г. 
 

2. Poudin, K., Il Concetto di Sicurezza Umana – Storia, 
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dell’IRIAD, Direttore Scientifico Prof. Dr. Maurizio 
Simoncelli,ISSN 2385 – 2984, pp. 3-22 
 

3. Пудин, К., „Ролята на Университета за национално и световно 
стопанство за развитие на изследванията по икономика на 
отбраната”, Сборник с доклади от международна научна 
конференция „Научните изследвания в отбраната – вековна 
традиция и нови хоризонти”, организирана от ИПИО – ВА 
„Г.С.Раковски”, проведена 07 – 08.10.2014 г., редакционна 
колегия с председател кап. І ранг проф. д.с.н. Янцислав 
Янакиев, с. 245 – 251 

 
4. Пудин, К., „Реформа и професионализация в областта на 
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България в НАТО”, организирана от катедра „Национална и 
регионална сигурност” и Център за стратегически 
изследвания в отбраната и сигурността при УНСС, проведена 
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научна редакция доц. д-р Цветан Цветков, С. 2014 г., с. 30 – 
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11. Пудин, К., "Предизвикателства пред обучението по сигурност 
в граждански висши учебни заведения", Сборник с доклади 

от Юбилейна международна научна конференция "Десет 
години образование по сигурност в НБУ: Състояние и 
перспективи пред обучението в условия на динамична и 
труднопредвидима среда", проведена на 20.06.2013 г., 
съставителство и научна редакция доц. д-р Венелин Георгиев, 
рецензенти проф. д.н. Георги Бахчеванов, доц. д-р Ненко 
Дойков, с. 473 – 483 
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Юбилейна международна научна конференция "Десет години 
образование по сигурност в НБУ: Състояние и перспективи 
пред обучението в условия на динамична и 
труднопредвидима среда", проведена на 20.06.2013 г., 

съставителство и научна редакция доц. д-р Венелин Георгиев, 



рецензенти проф. д.н. Георги Бахчеванов, доц. д-р Ненко 
Дойков, с. 96 – 104 
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криза, Сборник с доклади от научно-приложна конференция 

на тема "Икономиката на Родопите - регионални проблеми и 
перспективи", посветена на 100 годишнината от 
освобождението на Родопите, проведена на 01.06.2012 г., 
научно ръководство проф. д.ик.н. Анна Недялкова, 
редакционна колегия с председател проф. д-р Тилчо Иванов, 
с. 58 – 66 
 

15. Пудин, К., Г. Павлов, "Защита на информация при регионално 
развитие", Сборник с доклади от научно-приложна 
конференция на тема "Икономиката на Родопите - 
регионални проблеми и перспективи", посветена на 100 
годишнината от освобождението на Родопите, проведена на 
01.06.2012 г., научно ръководство проф. д.ик.н. Анна 
Недялкова, редакционна колегия с председател проф. д-р 
Тилчо Иванов, с. 141 - 146 

 
16. Пудин, К., „Съвременни мерки за противодействие на 

трафика на хора”, „Трафик на хора. Социално-икономически 
аспекти.”, Ч. 3, монография на катедра „Национална и 
регионална сигурност” и Център за стратегически 
изследвания в отбраната и сигурността, УНСС, научна 
редакция проф. д-р Стефан Христов, изд. „Авангард Прима”, 

С. 2012 г., с. 93 – 101 
 

17. Пудин, К., „Изследователска дейност, посветена на темата за 
тероризма”, „Секторен анализ на въздействието и методи за 
изследване в страните от Европейския съюз”, Ч. 2, 
колективна монография на катедра „Национална и 
регионална сигурност”, УНСС, научна редакция доц. д-р 
Димитър П. Димитров, УИ „Стопанство”, С. 2012 г., с. 33 – 48  

 
18. Пудин, К., „Военно рекрутиране/Military recruitment”, 

Основни термини използвани в учебния процес, Том І 
Икономика А-Н, главни редактори проф. д.ик.н. Иван 
Георгиев и проф. д-р Борислав Борисов, ИК-УНСС, С. 2011 
г., с. 143  

 

19. Пудин, К., „Аспекти на информационната сигурност”, 
Сборник с доклади от международна научна конференция 
„Приложение на информационните и комуникационни 
технологии в икономиката и образованието”, проведена на 2-
3 декември 2011 г., научна редакция доц. д-р Димитър Г. 
Велев, с. 608 – 614 

 

20. Павлов, Г., К. Пудин, „Информационната сигурност в 



организацията”, учебник, УИ ”Стопанство”, С. 2011 г., 
рецензенти доц. д-р Димитър Панайотов Димитров, доц. д-р 
Драгомир Йорданов Паргов, с. 83 – 124 
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регионална сигурност” и Център за стратегически 
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редакция проф. д-р Стефан Христов, УИ „Стопанство”, С. 
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катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност 
„Икономика на отбраната и сигурността”, сп. „Икономически 

алтернативи”, бр. 1, 2011 г., с. 3 – 11 
 

23. Пудин, К., „За междуинституционалната координация и 
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конференция „Междуинституционална координация и работа 
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Елка Тодорова, рецензент проф. д-р Благой Колев, с. 187 – 
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инфраструктура на избрани държави”, „Защита на критичната 
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„РЕФОРМА И ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА 

ОТБРАНАТА” 

 

9. Национална научна конференция „Десет години от 

присъединяването на България в НАТО” – април 2014 г., 

доклад на тема: „ПРОФЕСИИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА 

Р БЪЛГАРИЯ” 
 

10. Международната научна конференция “Сътрудничество в 

областта на отбраната и сигурността между Изтока и Запада 

/East -West Defence &Security Co-operation Conference – EWDSC 
2014”, организирана от катедра „Национална и регионална 

сигурност” при УНСС, Haldane Systems Ltd., Великобритания и 

Epsilon Arms, България – февруари 2014, София 

 

11. Международна конференция със специалната подкрепа на НАТО 

„Интелигентната отбрана и политиката на отворени врати: 
нови синергии за евро-атлантическата сигурност”, ПанЕвропа 

България, Институт за културна дипломация – Берлин, 

Представителство на Европейската комисия в България - ноември 

2013 г., София, презентация на тема: „ОПИТЪТ НА УНСС В 

РАЗВИТИЕТО НА ИДЕЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ОТБРАНА” 

– в съвместно с проф. д-р Димитър Димитров  

 

12. Юбилейна научна конференция „Медиите между мисията и 
бизнеса” – октомври 2013 г., УНСС, София. Изнесен доклад на 

тема: „РАЗМИСЛИ ЗА РИЦАРСТВОТО, ИСТИНАТА, 



СВОБОДАТА, МЕДИИТЕ И СИГУРНОСТТА” 

 

13. Международна конференция със специалната подкрепа на НАТО 

„Жените и изграждането на мира. Какво правят и защо е от 
значение“, организирана от Атлантически Клуб в България, 

Сдружение на жените военнослужещи, Институт за културна 

дипломация – Берлин, Софийски форум за сигурност  - октомври 

2013 г., София. Презентация на тема: „ОТГОВОРНОСТТА ДА 

ПАЗИМ ЖЕНИТЕ ПО ВРЕМЕ И СЛЕД КОНФЛИКТИ” 

 

14. Международна научна конференция „Глобализъм, регионализъм 

и сигурност” – септември 2013 г., УОБ Равда. Изнесен доклад на 

тема: „ЗАПЛАХИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА 
СИГУРНОСТ” 

 

15. ХІ Международна конференция „Сигурността в Югоизточна 

Европа – в търсене на интелигентни решения” – септември 

2013 г., София. Изнесен доклад на тема: „В ТЪРСЕНЕ НА 

ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА”;  

 

16. Юбилейна международна научна конференция "Десет години 

образование по сигурност в НБУ: Състояние и перспективи 

пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима 
среда" – юни 2013 г. Изнесени доклади на тема: 

"ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО ПО 

СИГУРНОСТ В ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ" 

и "ПОЛИТИКАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ПРЕЗ 

ПРИЗМАТА НА МЕНИДЖЪРСКАТА ТЕОРИЯ" 

 

17. Научна конференция „Мениджмънт на сигурността и отбраната 
в променящата се среда за сигурност” – май 2013 г., София. 

Доклад на тема: „МЕНИДЖЪРСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В 

СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА” 

 

18. Научно-приложна конференция „Икономиката на Родопите – 
регионални проблеми и перспективи” – юни 2012 г., Смолян. 

Изнесени доклади на тема: ”ИНДИКАТОРИ ЗА СОЦИАЛНО 

РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА” и „ЗАЩИТА НА 

ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” - в 

съавторство с доц. д-р Георги Павлов 

 

19. Международна конференция на високо равнище  „Smart Defence – 

Pooling and Sharing: Eastern European View of Multinational and 

Innovative Approaches for Capabilities 

Development”/“Интелигентната отбрана – обединяване и 

споделяне: Източноевропейската визия за многонационални и 
иновативни подходи за развитие на способностите”, под 

патронажа на президента на Р България г-н Росен Плевнелиев, 

организирана с подкрепата на НАТО от катедра „Национална и 

регионална сигурност” при УНСС, в сътрудничество с 

Министерството на отбраната, Сдружението „Джордж Маршал” – 

България, БАН, Института по металознание, съоръжение и 

технологии с Център по хидроаеродинамика „Акад. Ангел 

Балевски” – април, 2012 г., София  

 

20. Международна конференция „Smart Defence – The New Vision of 

Cooperation, Coordination and Coherence in SEE”, 
съорганизатори Институт за европейски инициативи, катедра 

„Национална и регионална сигурност” на УНСС и сдружение 



„Джордж К. Маршал”- България – декември, 2011 г., София 

 

21. Научна конференция по икономика на отбраната и сигурността 

„Управление на кризи. Международно сътрудничество, 
хуманитарна помощ и реакция при кризи” – декември 2011 г., 

София. Изнесен доклад на тема: „КОМУНИКАЦИЯ И 

ИНФОРМАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КИРИЗИ” 

 

22. Национална научна конференция „Междуинституционална 

координация и работа в екип” – октомври 2010 г., София 

 

23. Международна научна конференция „Приложение на 

информационните и комуникационни технологии в 
икономиката и образованието” - декември 2011 г., София. 

Изнесен доклад на тема: 

„АСПЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ” 

 

24. Юбилейна научна конференция „Актуални проблеми на 
икономиката на отбраната  и сигурността”, посветена на 

двадесетата годишнина от създаването на катедра „Национална и 

регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната  и 

сигурността” – ноември 2010 г., София  

 

25. Научно-практическа конференция “Стратегии и политики за 
сигурност” – април 2010, София. Изнесен доклад на тема: 

„РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И 

ОТБРАНА” 

 

26. Кръгла маса „Политика и стратегия за противодействие на 

трафика на хора” – февруари 2010 г., София. Изнесен доклад на 

тема: „ТРАФИК НА БЕБЕТА В (ОТ) БЪЛГАРИЯ” 
 

27. Научна конференция по конфликтология с международно участи 

„Инфраструктурна конфликтология и сигурност”, 

организирана от Българска асоциация на конфликтолозите със 

съдействието на Факултет „Икономика на инфраструктурата” 

(УНСС),  Катедра „Национална и регионална сигурност” (УНСС), 

Международна академия по информатизация – Българско 

регионално отделение (МАИ-БРО) и Съюз за стопанска 

инициатива (ССИ), Изнесен доклад на тема: „РЕГИОНАЛНИ 
ИНФРАСТРУКТУРНИ КОНФЛИКТИ – БАЛКАНСКИЯТ 

ПОЛУОСТРОВ” 

 

28. Международна конференция “Business and Science for Security and 

Defence Industrial R&D” – май 2009, София. Изнесен доклад на 

тема: „R&D COOPERATION BETWEEN DEFENCE SECTOR AND 

SOCIETY /THE CANADIAN CASE/” 

 

29. Международна конференция “Security and Defence R&D 
Management: Policy, Concepts and Models” – май 2008, Варна. 

Изнесен доклад на тема: “R&D HUMAN CAPITAL POLICY” 

 

30.  Участие в инициативата „Мрежа на младите лица 2007-2008. 
Регионално сътрудничество за регионална  стабилност”, 

февруари 2008, Белград, организатори: Центъра за демократичен 

контрол над въоръжените сили  - Женева и Центъра за граждаско-

военни отношения – Белград 

Презентация на тема: “INDICATORS OF PROGRESS OF 

SECURITY SECTOR REFORM IN PRIVATE SECURITY 

INDUSTRY /METHODOLOGICAL APPROACH/” 



 

31. Участие в инициативата „Мрежа на младите лица 2007-2008. 

Регионално сътрудничество за регионална стабилност”, 

октомври 2007, Женева, организатор Центъра за демократичен 
контрол над въоръжените сили  - Женева 

 

32. Международна конференция  „Policy and Models for R&D 

Management of Defence Industrial Transformation” – юни 2007, 

София. Изнесен доклад на тема: “R&D IN SUPPORT OF 

PROFESSIONALIZATION OF THE BULGARIAN ARMED 

FORCE” 

 

33. Участие в  „7-ма Конференция на младите лица на Центъра за 
демократичен контрол над въоръжените сили - Женева”, 

февруари 2007, Женева   

 

34. Отговорности на разузнаването: правила и добри практики за 
контрол над службите за сигурност, ноември 2006, София, 

организатори: Народното събрани на Р България, Центъра за 

югоизточноевропейски изследвания, София и Центъра за 

демократичен контрол над  въоръжените сили - Женева 

 

35. Международна конференция по Икономика на отбраната и 
сигурността “Публично-частно партньорство  в сектора на 

сигурността и отбраната – национални практики” – октомври 

2006 г., София. Изнесен доклад на тема: “PPP IN HUMAN 

RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM OF THE BAF” 

 

 

36. Международен семинар по Икономика на отбраната и сигурността 

“Private Investment Initiatives for Armaments Modernization”– 
юни 2005, София. Изнесен доклад на тема:  “HR OUTSOURCING 

AND THE EXPERIENCE OF ТHE US ARMED FORCES IN ITS 

IMPLEMENTATION” 

 

37. Международен семинар посветен на проблема за  

ограничаването на разпространението на малките и леки 
оръжия – ноември  2004, София   

 

38. Международен семинар по Икономика на отбраната и сигурността 
“Разходи за отбрана и икономическо развитие.” – октомври 

2004, София. Изнесен доклад на тема:  “РАЗХОДИ ЗА ОТБРАНА 

И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ. КАЗУСЪТ ЕЛХОВО”  

 

39. Международен семинар по Икономика на отбраната и сигурността 
“Defense Expenditure, Economic Growth and New Security 

Reality”- юни 2004, Рибарица. Изнесен доклад на тема:  

“DEFENSE PERSONNEL EXPENDITURES AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT” 

 

40.  Втора международна научна конференция “Изследвания и 
технологии за отбраната и ВС”, проведена в рамките на 

изложението “ХЕМУС 04” – май 2004,  Пловдив 

 

41. Международен семинар "Прилагане на съвместима с НАТО 

система за управление на ресурсите за отбрана. Уроци от 
практиката." - октомври 2003 г., Боровец. Изнесен доклад на 

тема: “РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ И 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” 

Чужди езици английски, италиански и руски 



 


