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Начало: 22-ри август; Край: 20-ти септември 2016  година

През  есента на 2016 година е обявен прием по следните специалности:

Международна магистърска програма на английски език  "Икономика  на отбраната и
сигурността" със специализация "Ядрена  сигурност"
Водеща катедра е катедра "Национална и регионална сигурност". Продължителността на обучението
е две години (4 семестъра). Програмата се осъществява в сътрудничество и с подкрепата на
Международната агенция за атомна енергия.
Държавна поръчка, редовно обучение – български студенти завършили образователно-
квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ в  УНСС и други акредитирани университети в
Република България.
Платена форма, редовно обучение – всички завършили бакалавърска или магистърска степен,
независимо от завършената специалност и независимо от това, коя година са завършили (без
завършили професионален бакалавър).
Повече информация: Сайт  на програмата

"Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Корпоративна сигурност",
редовно обучение, 2 семестъра, платена форма - в нея могат да кандидатстват всички
завършили бакалавърска или магистърска степен, независимо от завършената специалност
(икономически или неикономически специалности) и от годината на завършване (без завършили
професионален бакалавър).

"Икономика на  отбраната и сигурността", редовно обучение, 2 семестъра, държавна 
поръчка – могат  да  кандидатстват завършили студенти от образователно-квалификационна степен
„бакалавър“от  всички специалности на направление 3.8. „Икономика“ в УНСС. (независимо от
годината на дипломиране)

"Икономика на  отбраната и сигурността", редовно обучение, 2 семестъра, платена
форма на обучение – могат  да  кандидатстват завършили студенти от образователно-
квалификационна степен „бакалавър“от  всички специалности на направление 3.8. „Икономика“ в
УНСС. (независимо от годината на дипломиране)

Повече  информация  на: Сайта  на  катедрата, раздел "Магистърски програми", Как да
кандидатствам, Често задавани въпроси
Сайт  на УНСС: График за прием на магистри

Информационен ден за проектите на Euratom - 12-ти септември 2016 година
На 12-ти септември 2016 година от 13:00 до 16:00 часа в Голяма конферентна зала на УНСС ще се
проведе Информационен ден на Euratom, относно Програмата за научни изследвания и обучение на
Европейската общност за атомна енергия (2014—2018 година) в допълнение към Рамковата
програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Ще присъства представителя от
Европейската комисия г-н Роберто Пасалакуа. Събитието се организира съвместно с Европейската
комисия, Euratom, Министерство на външните работи и Министерството на образованието и науката.
На сайта на катедрата ще бъде публикувана допълнителна информация.

Стартира международната магистърска програма на УНСС по "Ядрена сигурност"
От началото на 2016 г. започна обучението по международната магистърска програма на УНСС
"Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Ядрена сигурност". Целта й е
подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. В
програмата ще се обучават единадесет студенти от седем държави, част от тях стипендианти на
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
Повече информация на: Сайт на катедрата

Посещение в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в рамките на международна магистърска програма "Ядрена
сигурност"
В рамките на международната магистърска програма "Ядрена сигурност", стартирала от началото на
2016 година, на 20-ти януари екип от катедра "Национална и регионална сигурност", воден от проф.
д-р Димитър Димитров – ръководител на катедрата и декан на факултет "Икономика на
инфраструктурата" на УНСС и студенти посетиха "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Целта на посещението бе
запознаване с функционирането на една атомна електроцентрала и конкретно със системата за
физическа сигурност, която се прилага на нейна територия.
Повече информация на: Сайт на катедрата



Публикация във Великобритания с участието на доц. д-р Цветан Цветков
Престижното британско издателство Palgrave Macmillan публикува книгата "Managing Crises, Making
Peace. Towards a Strategic EU Vision for Security and Defense" със съавторство на доц. д-р Цветан
Цветков. Монографията, която е дело на екип от експерти от осем държави, представя резултатите
от няколкогодишен изследователски проект по програма COST. В книгата се анализира темата за
ролята на ЕС при управлението на кризи в условията на съвременната среда за сигурност,
отличаваща се асиметрична многофакторност. Доц. д-р Цветан Цветков е автор на Глава 7 Analysis of
Stakeholders and Groups of Interests in Conducting European Union Peace Operations.

Успешна защита на дисертационен труд от Гергана Илиева-Ковачка
На 09.02.2016 се състоя поредната успешна защита на дисертационен труд в катедра "Национална и
регионална сигурност" от Гергана Георгиева Илиева – Ковачка на тема Стратегически аспекти на
противодействието на кибертероризма.
Повече информация на: Сайт на катедрата

Студентите от четвърти курс посетиха един от водещите телекомуникационни интегратори в
България – Електрон Прогрес
Във връзка с обучението си по Маркетинг и търговия с военна и специална продукция,
четвъртокурсниците от специалност Икономика на отбраната и сигурността направиха посещение на
един от водещите телекомуникационни интегратори в България  – Електрон Прогрес.
Заедно със своите преподаватели ас. д-р Теодора Гечкова, гл. ас. д-р Нончо Димитров и експерта от
МСОИСД Елена Бакова, студентите присъстваха на презентация за дейността на предприятието и
неговата история.  Имаха възможността да видят мостри на продукти, които компанията произвежда
и да разберат интересни факти и подробности около спецификата на цялостната дейност на
Електрон Прогрес.
Повече информация на: Сайт на катедрата

Участие на проф. д-р Д. Димитров в предаването "Референдум" на БНТ
Как виртуалната битка с тероризма може да даде реални резултати?
Обсъждане по темата за борбата с тероризма в студиото на "Референдум" на БНТ с участието на
зам.-министърa на вътрешните работи Филип Гунев, проф. д-р Димитър Димитров – ръководител на
катедра "Национална и регионална сигурност" и декан на факултет "Икономика на
инфраструктурата,УНСС, Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към МС, бившият
министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, председателят на Международната академия за
обучение по киберразследвания Албена Спасова.
Повече информация на: Сайт на БНТ, Сайт на катедрата

Посещение на г-н Венцислав Бояджиев, изпълнителен директор на "Линдстрьом" ЕООД за
България и региона
По инициатива на Катедра "Национална и регионална сигурност на 5-ти април 2016 година гостува
г-н Венцислав Бояджиев, изпълнителен директор за България и региона на "Линдстрьом" ЕООД
(Lindström). Целта на посещението бе запознаване на студентите с дейността на фирмата и
представяне на възможности за стаж в нея. Целта е това да се превърне в постоянна програма. В
момента фирмата предлага стажове по програмата "Старт на кариерата". Екипът в България е от 43
човека, които са подбрани и обучени от самата компания.
Повече информация на: Сайт на катедрата

Посещение на студентите от четвърти курс във фирма "МАРС Армор"
Във връзка с обучението си по Маркетинг и търговия с военна и специална продукция,
четвъртокурсниците от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" направиха посещение
на водещият производител на бронежилетки за Европа и Света – МАРС Армор. Студентите и техните
преподаватели – ас. д-р Теодора Гечкова, гл. ас. д-р Нончо Димитров и експертът от МСИОСД Елена
Бакова, бяха любезно посрещнати от домакините и им бе предоставена възможност да се запознаят
подробно с дейността на предприятието. На гостите бе представена подробна презентация,
информираща ги за дейността на предприятието и различните видове бронежилетки, които
произвежда. Също така презентаторите представиха на аудиторията подробна и интересна
информация за суровините и материалите, които са необходими за производството на една
бронежилетка и от къде се доставят те. На студентите стана ясно за основните параметри на
бронежилетките, техните размери, тегло, дизайн и различните критерии, на които трябва да
отговарят, в зависимост от това за какви задачи са предназначени.
Повече информация на: Сайт на катедрата

Посещение на г-жа Валерия Георгиева, представител на фирма "Sutherland Global Services"
На 20-ти април 2016 година в зала 4053 се състоя среща между г-жа Валерия Георгиева ,



представител на фирма "Sutherland Global Services" и студенти от специалност "Икономика на
отбраната и сигурността". На срещата присъстваха деканът на факултет "Икономика на
инфраструктурата" проф. д-р Димитър Димитров и гл. ас. д-р Нончо Димитров. Пред студентите г-жа
Георгиева предостави подробна информация за възможностите за работа и стаж в компанията, както
и изискванията за заемане на различни длъжности в нея.
Повече информация на: Сайт на катедрата

Посещение в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН
След посещението в АЕЦ "Колзодуй", проведено през месец януари тази година, част от студентите ,
обучаващи се в международната магистърска програма на УНСС и Международната агенция за
атомна енергия (МААЕ) във Виена, посетиха Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика
на БАН. Групата бе придружавана от проф. д-р Димитър Димитров ръководител на катедра
"Национална и регионална сигурност" и декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", УНСС,
гл.ас. д-р Константин Пудин и ас.д-р Екатерина Богомилова – научен секретар на катедрата.
Повече информация на: Сайт на катедрата

Посещение в държавно предприятие " Радиоактивни отпадъци"
На 9-ти май 2016 година чуждестранните студенти от международната магистърска програма
"Ядрена сигурност" посетиха Специализирано поделение "Постоянно хранилище за радиоактивни
отпадъци" (СП ПХРАО-Нови хан) в с.Нови хан към Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"
(ДП РАО). Целта бе запознаване на студентите с дейностите по съхранението и превоза на
радиоактивни отпадъци в СП ПХРАО – Нови хан.
Повече информация на: Сайт на катедрата

Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема "Антикорупционни политики и
законодателство"
Публична лекция на тема "Антикорупционни политики и законодателство" се проведе в Голяма
конферентна зала на УНСС. Гост-лектор бе заместник министър-председателя по координация по
европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката
Меглена Кунева. На срещата присъства ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р
Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата"и ръководител на катедра
"Национална и регионална сигурност", Николай Бакърджиев, помощник-ректор на
университета. Повече информация: Сайт на УНСС

Публична лекция на заместник главния прокурор г-жа Мария Шишкова
Във връзка с проекта "Антикорупционно образование" на УНСС и катедра "Национална и регионална
сигурност", който стартира в началото на месец април, на 12-ти април 2016 година беше проведена
публична лекция на заместник-главния прокурор  на Република България, г-жа Мария
Шишкова. Темата на лекцията бе "Ролята на Прокуратурата в борбата с корупцията". Проф. д-р
Димитър Димитров, ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" и декан на
факултет "Икономика на инфраструктурата" даде началото на лекцията и бе модератор на
цялостната дискусия. Повече информация на: Сайт на УНСС, Сайт на катедрата

Публична лекция на г-н Филип Гунев, заместник-министър на МВР
На 19-ти април 2016 година се проведе поредната публична лекция, във връзка с проекта
"Антикорупционно образование" на УНСС и катедра "Национална и регионална сигурност". Гост
лектор беше заместник министърът на МВР – г-н Филип Гунев, който представи темата "Ролята на
Министерство на вътрешните работи в противодействието на корупцията". Проф. д-р Димитър
Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра
"Националан и регионална сигурност", УНСС бе модератор на събитието. Повече информация
на: Сайт на УНСС, Сайт на катедрата

Заключителен семинар по проект "Антикорупционно образование"
На 9-ти май 2016 година в УНСС се проведе заключителния семинар по антикорупционни политики,
който бе част от проекта "Антикорупционно образование", организиран съвместно с катедра
"Национална и регионална сигурност". Семинарът бе под патронажа на вицепремиера и министър на
образованието и науката Меглена Кунева. На семинара присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев,
ректор на УНСС, проф. д-р. Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата"
и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност". Важни гости на събитието бяха
заместник-омбудсмана на Република България д-р. Диана Ковачева, председателя на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество Пламен Георгиев, директора на Световната банка за
България Тони Томпсън и изпълнителният директор на асоциация "Прозрачност без граници" Калин
Славов. На събитието присъстваха преподаватели и студенти.
Повече информация на: Сайт на проекта, УНСС, Сайт на катедрата



Нашите студенти Адела Бозмарова и Гергана Цанкова са сред победителите в "Студент на
годината на УНСС"
За пета поредна година в аула "Максима" се проведе церемонията по награждаването на "Студент на
годината". По традиция събитието бе организирано от Студентския съвет при УНСС.
Адела Бозмарова бе отличена с наградата "Студент на годината на УНСС" 2016, в категория
"Бакалавър по икономика". Тя е студент в  специалност "Икономика на отбраната и сигурността" към
катедра "Национална и регионална сигурност".
Наградата  в категорията „Студент с научен принос” също бе връчена на студентка от катедра
„Национална и регионална сигурност“. Призът взе Гергана Цанкова от IV курс „Икономика на
отбраната и сигурността“. Тя участва в написването на сборник от материали, свързани с
радикализацията на младите хора. Гергана благодари на всички свои състуденти, заедно с които
участва в различни конференции.
Повече информация на: Сайт на УНСС, Сайт на катедрата

Информационна кампания на тема: "Трафик на хора" в град Банкя
Преподаватели от катедра "Национална и регионална сигурност" на УНСС с ръководител проф. д-р
Димитър Димитров участваха в информационна кампания на тема: "Трафик на хора".  По покана на
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в град
Банкя в рамките на няколко дни бяха направени презентации пред ученици от 8,9, 10 и 11 клас в 78
СОУ "Христо Смирненски" и ПГТ "Алеко Константинов".
Повече информация на: Сайт на катедрата

Посещение на ГКПП Аерогара София
В рамките на дисциплината "Разкриване на криминални и некриминални действия, включващи
ядрени и други радиоактивни материали в извънрегулаторен контрол"от учебната програма на
международната магистърска програма на УНСС и МААЕ "Икономика на отбраната и сигурността"
със специализация "Ядрена сигурност" бе проведено посещение на Аерогара София – Терминал 2 и
Терминал 1. Неговата цел бе студентите от програмата да се запознаят на място с дейността на
граничните служби в България, осъществяващи контрол на ядрени и други радиоактивни материали,
т.нар."Втора линия на защита".
Повече информация на: Сайт на катедрата

Посещение на ГКПП Калотина
На 27-ми май 2016 година студентите от катедра "Национална и регионална сигурност" посетиха
ГКПП Калотина. В посещението участваха ръководителя на катедрата – проф. д-р Димитър
Димитров, гл.ас. д-р Константин Пудин, ас. д-р Екатерина Богомилова, д-р Милка Йосифова,
студентите от четвърти курс от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" и магистрите от
програмата "Ядрена сигурност".
Повече информация на: Сайт на катедрата

Публична лекция на генералния секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в
Европа (ОССЕ)
На 1-ви юни 2016 година в Малка конферентна зала се проведе публична лекция на генералния
секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), д-р Ламберто Заниер.
На срещата присъстваха ректора на университета проф.д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Светослав
Спасов, постоянен представител на Република България към ООН, ОССЕ и други международни
организации във Виена, декана на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на
катедра " Национална и регионална сигурност", проф. д-р Димитър Димитров. На срещата
присъстваха още преподаватели и студенти от катедра " Национална и регионална сигурност". Д-р
Заниер представи темата "Нови предизвикателства пред европейската сигурност".
Повече информация на: Сайт на УНСС, Сайт на катедрата

Докторанти от катедрата посетиха Европейския парламент в Страсбург
От 20-ти до 21-ви май 2016 година докторантите Горан Ангелов и Алекс Петков  участваха в
Европейската младежка конференция "European Youth Event" в Страсбург, Франция. Събитието е
организирано от Европейския съюз и събира на едно място над 7 000 участници от цяла Европа.
Форумът работи в областта на политиката за правата на младите хора в международни институции
като Европейския съюз, Съвета на Европа и Организацията на обединените нации. Фокусът на
събитието е насочен към основните проблеми, които засягат младите хора, а основните теми бяха
разделени в пет водещи панела – война и мир, устойчиво развитие, иновации и нови технологии,
младежка безработица и активно участие на младите в обществения и политическия  живот.  Нашите
докторанти имаха възможността да участват в различни дебати, дискусии и презентации, по време
на които обсъждаха предизвикателствата и бъдещето на Европейския съюз заедно с други



участници, представители на Европейския парламент и различни неправителствени организации,
както и с четирима от заместник-председателите на Парламента.
Повече информация на: Сайт на катедрата

Успешна защита на дисертационен труд от Захари Горанов
На 7-ми юни 2016 година, в УНСС, се проведе публична защита за присъждане на образователна и
научна степен "доктор" по научна специалност "Икономика и управление" ( Корпоративна сигурност )
на г-н Захари Горанов. Темата на дисертационния труд бе: "Повишаване на конкурентноспособността
на предприятията от българската отбранителна промишленост", с научен ръководител доц. д-р
Константин Пудин.
Повече информация на: Сайт на катедрата

д-р Константин Пудин е новият доцент в катедра "Национална и регионална сигурност"
Доц. д-р Константин  Пудин се присъедини към състава на хабилитираните преподаватели в
катедрата. На 12-ти май 2016 година научно жури в състав: председател – проф. д-р Димитър
Димитров, ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" и декан на факултет
"Икономика на инфраструктурата", УНСС и членове: доц. д-р Георги Павлов, доц. д-р Поля
Кацамунска, проф. д-р Николай Слатински, проф. д-р Христо Георгиев, проф. д-р Татяна Хубенова и
доц. д-р Лалка Борисова единодушно гласува за присъждане на академична длъжност "Доцент" на
д-р Константин Христов Пудин. Решението беше утвърдено на редовно заседание на факултетен
съвет на факултет "Икономика на инфраструктурата" на 17-ти май 2016 година
Катедра " Национална и регионална сигурност" честити на своя колега и му пожелава още много
научни постижения.
Повече информация на: Сайт на катедрата

"Соларният бизнес в България" с автор гл. ас. д-р Нончо Димитров
Излезе от печат научният труд "Соларният бизнес в България" с автор гл. ас. д-р Нончо Димитров.
Учебното пособие е предназначено за студентите от специалностите към факултет "Икономика на
инфраструктурата", изучаващи дисциплините "Стратегическо управление на Енергийния бизнес" и
"Възобновяеми енергийни източници". То съдържа теми от лекционните курсове и упражнения към
тях, свързани с управлението на Енергийния сектор.
Целта на пособието е да подпомогне самоподготовката на студентите по дисциплините
"Стратегическо управление на Енергийния бизнес" и "Възобновяеми енергийни източници" в частта 
"Стратегическо управление на енергийния сектор", да улесни придобиването на знания в
проблемната област и разшири тяхната обща култура. То би могло да бъде интересно четиво и за
всеки друг кръг от читатели, интересуващи се от засегнатата тематика. Изданието е отпечатано в
издателския комплекс на УНСС.
Повече информация на: Сайт на катедрата

Международна ядрена конференция "Българска атомна енергетика – национална, регионална
и световна енергийна сигурност"
Катедра "Национална и регионална сигурост" на УНСС взе участие в Традиционната международна
ядрена конференция "Българска атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна
сигурност" , организирана от Булатом, под патронажа на Министерство на енергетиката и Агенцията
за ядрено регулиране.
Международният форум бе тридневен и се проведе в периода от 15-ти до 17-ти юни 2016 година в
Златни пясъци. На форума присъстваха ръководителят на катедра "Национална и регионална
сигурност" и декан на факултет " Икономика на инфраструктурата" проф. д-р. Димитър Димитров, 
научният секретар на катедра "Национална и регионална сигурност"  ас.д-р. Екатерина Богомилова.
В събитието взеха участие и четвъртокурсници от специалност "Икономика на отбраната и
сигурността"  и магистри от специалност "Ядрена сигурност".
Повече информация на: Сайт на катедрата

Публични лекции по дисциплината "Актуални проблеми в отбраната и сигурността"

На 16-ти февруари 2016 година беше проведена първата от поредицата публични
лекции по дисциплината "Актуални проблеми в отбраната и сигурността". Гост лектори
бяха г-н Михаил Найденов -държавен експерт, Дирекция "Отбранителна политика", МО и г-н
Явор Гочев -държавен експерт, Дирекция "Отбранителна политика", МО. На лекцията бяха
обсъдени мястото, целите и задачите на отбранителната политика. Повече информация
на: Сайт на катедрата
Публична лекция по дисциплината "Актуални проблеми в отбраната и сигурността" с
гост лектор Красимир Кръстев, началник на отдел "Бюджет" в МО. На 23-ти февруари
2016 година се проведе втората от сериите публични лекции по дисциплината "Актуални



проблеми в отбраната и сигурността" с гост-лектор Красимир Кръстев, началник на отдел
"Бюджет" в МО. Лекцията протече в два модула. Модул I – "Финанси на ВС", в който бяха
разгледани основните елементи на процеса на бюджетиране и актуалното състояние, и
тенденции в държавния бюджет за отбрана през последните години.Повече информация
на: Сайт на катедрата
Публична лекция на главен комисар Георги Арабаджиев. На 25-ти февруари 2016 година в
Голяма конферентна зала на УНСС бе проведена поредната публична лекция, организирана
от катедра "Национална и регионална сигурност". Гост-лектор бе главен комисар Георги
Арабаджиев, заместник-главен секретар на МВР. В изложението си главен комисар
Арабаджиев най-напред разгледа същността на националната сигурност, съгласно
законодатеството на Р България. След това бяха подробно обсъдени дейностите на МВР,
установени в Глава втора на Закона за МВР. Повече информация на: Сайт на катедрата
Публична лекция на председателя на Държавна агенция за бежанците. На 1-ви март 2016
година  се проведе поредната публична лекция по дисциплината "Актуални проблеми в
отбраната и сигурността". Гост-лектор бе Кирчо Киров, председател на Държавната агенция за
бежанците (ДАБ). Лекцията бе открита с представяне на госта и уводно слово от проф. Д.
Димитров, ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" при УНСС. Повече
информация на: Сайт на катедрата
Публична лекция на г-н Иван Карабашев, началник-отдел "Отбранително-
мобилизационна подготовка и държавен военновременен план" в МО. На 8-ми март 2016
година се проведе поредната публична лекция по дисциплината "Актуални проблеми в
отбраната и сигурността". Гост-лектор бе г-н Иван Карабашев, завършил специалност
"Икономика на отбраната и сигурността" в УНСС през 1999 г. и настоящ началник-отдел
"Отбранително-мобилизационна подготовка и държавен военновременен план", МО. Въпреки
празничния ден за дамите, лекцията се радваше на голяма посещаемост и интерес от страна
на студентите. Повече информация на: Сайт на катедрата
Публична лекция на д-р Добромир Тотев, постоянен секретар на отбраната. На 15-ти март
2016 година в зала "Тържествена", катедра "Национална и регионална сигурност" и Центърът
за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС организираха публична
лекция по дисциплината "Актуални проблеми в отбраната и сигурността". Гост лектор бе д-р
Добромир Тотев – Постоянен секретар на отбраната. Лекцията на д-р Тотев запозна
студентите с актуалните проблеми на управлението на ресурсите на НАТО. Повече
информация на: Сайт на катедрата
Публична на Илия Налбантов, главен експерт в дирекция "Планиране, програмиране и
бюджет" (ППБ). На 22-ри март 2016 година се проведе поредната публична лекция по
дисциплината "Актуални проблеми в отбраната и сигурността". Гост-лектор бе Илия
Налбантов, главен експерт в дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" (ППБ), отдел
"Отбранително-мобилизационна подготовка и държавен военновременен план" (ОМП и ДВВП),
МО. Разглежданата тема бе "Отбранителни способности в съвременната среда за сигурност".
Материята бе представена по интересен и достъпен начин, като г-н Налбантов започна с
мозъчна атака към студентите в аудиторията, предизвиквайки както дискусия, така и интереса
на присъстващите. Повече информация на: Сайт на катедрата
Публична лекция на подполковник д-р инж. Елена Чакърова, главен експерт в  Дирекция
"Планиране, програмиране и бюджет", МО. На 29-ти март 2016 година като част от
поредицата публични лекции по дисциплината "Актуални проблеми в отбраната и
сигурността", гостува подполковник д-р инж. Елена Чакърова, главен експерт в  Дирекция
"Планиране, програмиране и бюджет", МО. Тема на лекцията бяха финансовите планове на
МО, тяхното изготвяне, изпълнение и отчет. Вниманието на аудиторията бе насочено главно
към същността на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване . Той е част
от дейностите по краткосрочно планиране на ресурсите за отбрана. Установеният в МО ред за
краткосрочно планиране осигурява ефикасно и ефективно изграждане и поддържане на
отбранителните способности, произтичащи от националните планиращи документи и
плановете за развитие на въоръжените сили, в рамките на разполагаемите ресурси чрез
планиране, организиране, изпълнение и контрол на взаимосвързани дейности. Повече
информация на: Сайт на катедрата
Публична лекция на г-н Стойко Петров, експерт в дирекция "Проектно управление",
МО. На 5-ти април 2016 година се проведе поредната публична лекция по дисциплината
"Актуални проблеми в отбраната и сигурността". Гост-лектор бе г-н Стойко Петров, експерт в
дирекция "Проектно управление", МО. Разгледана бе темата "Въвеждане на проектен подход в
Министерство на отбраната". Аудиторията бе запозната подробно с целта, същността и
ползите от въвеждане на проектен подход в МО. Разисквани бяха възникналите и възникващи
проблеми в процеса на интеграция на подхода. Повече информация на: Сайт на катедрата
Публична лекция на полк. Иван Бечев, заместник-директор на дирекция "Планиране,
програмиране и бюджет". На 03-ти май 2016 година се проведе поредната публична лекция



по дисциплината "Актуални проблеми в отбраната и сигурността".  Гост-лектор бе полк. Иван
Бечев, заместник-директор на дирекция "Планиране, програмиране и бюджет". Предмет на
лекцията бяха "Стратегията за управление на риска в отбранителните програми на МО,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА" и "Методическо пособие за
разработване документи по управление на риска в отбранителните програми в Министерство
на отбраната". Полк. Иван Бечев започна лекцията си с представяне уникалността на дирекция
ППБ, която се занимава с управление на процесите в МО и в отбраната на страната като цяло.
Такава дирекция има само в Министерството на отбраната, в другите министерства няма
изградени структури с аналогични функции. Повече информация на: Сайт на катедрата
Публична лекция с г-н Тодор Гелев, директор дирекция "Финанси", МО. На 10-ти май 2016
година пред студентите от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" се проведе
публична лекция с г-н Тодор Гелев, директор дирекция "Финанси", МО. Тема на лекцията бе
бюджетът, неговото формиране и управление. Представянето бе условно разделно на три
модула. В първия бе разгледана разходната част на бюджета, във втория – приходната, а в
третия вниманието бе насочено към системата за управление и контрол на разходите – СЕБРА
(Система за Електронни Бюджетни Разплащания). Аудиторията бе запозната с нормативната
база, релевантна към бюджета. Повече информация на: Сайт на катедрата
Публична лекция с д-р инж. Максим Алашки, главна дирекция "Отбранителна
аквизиция" на МО. На 10-ти май 2016 година се проведе поредната публична лекция по
дисциплината "Актуални проблеми в отбраната и сигурността". Гост-лектор бе д-р инж. Максим
Алашки, главна дирекция "Отбранителна аквизиция" на МО. Гост-лекторът представи темата –
"Система за отбранителна аквизиция" – терминология, място, процеси, компоненти,
характеристики… или "що е то "Отбранителна аквизиция?" Повече информация на: Сайт на
катедрата
Публична лекция с гост-лектор полковник Петър Петров, държавен експерт в отдел "
Програмиране на отбранителните ресурси" в Министерство на отбраната. Във връзка с
обучението на студентите по дисциплината "Актуални проблеми на отбраната и сигурността",
на 17-ти май 2016 година се проведе поредната публична лекция с гост-лектор полковник
Петър Петров, държавен експерт в отдел " Програмиране на отбранителните ресурси" в
Министерство на отбраната. Темата на лекцията бе "Интегрирана система за управление на
ресурсите за отбрана". Повече информация на: Сайт на катедрата


