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Уважаеми колеги, изпращаме ви Бюлетина на катедра "Национална и регионална сигурност" на УНСС-София, 
който представя дейността и събитията в Катедрата за изминалия период. Ако не желаете да получавате 

повече издания на Бюлетина, моля, изпратете празен мейл на адрес: unsubscribe@e-dnrs.org   

Сайт на катедра "Национална и регионална сигурност"
Страница на катедра Национална и регионална сигурност" във Facebook
Страница на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността към УНСС
Страница на международна магистърска програма "Ядрена сигурност"

ПРЕДСТОЯЩО:

• Прием по магистърски програми за учебната 20152016 г. 

• Международен семинар по Ядрена сигурност с домакин катедра "Национална и 

регионална сигурност" на УНСС – 13 Октомври 2015 г. 

• Научна конференция на тема: "Обучението и изследванията по икономика на отбраната и 

сигурността – настояще и бъдеще" – 10 ноември 2015 г. 

• Тържествено събрание по повод 25годишнината на катедра "Национална и регионална 

сигурност" и специалност "Икономика на отбраната и сигурността" – 10 ноември 2015 г. 

СЪДЪРЖАНИЕ:

• 25 години катедра "Национална и регионална сигурност" 

• Магистърска програма на УНСС беше представена във Виена 

• Конференция и работни срещи във Виена, Австрия 

• Международен ядрен форум "Българската атомна енергетика" 

• Обучение по Корпоративна сигурност с подкрепата на БАКС 

• Традиционни стрелби на студентите от специалност "Икономика на отбраната и 

сигурността" 

• Нова публикация на катедра "Национална и регионална сигурност" 
• Успешно завърши тримесечната специализация на проф. др Димитър Димитров в 
Монтерей, Калифорния

• Публична лекция на полк. (ор) Хайнрих Бух 

Прием по магистърски програми – срок за подаване на документи – 24-ти септември 2015 г.
През есента на 2015 г. е обявен прием по следните специалности:

Нова 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 
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двугодишно (4 семестъра). Програмата се осъществява в сътрудничество и с подкрепата на 
Международната агенция за атомна енергия.
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 и от годината на завършване (без 

завършили професионален бакалавър). 

"Икономика на отбраната и сигурността",  редовно обучение,  3  семестъра,  платена форма – за
завършили  бакалавърска  степен  по  друга  икономическа  специалност,  независимо  от  годината  на
завършване.

"Икономика на отбраната и сигурността", редовно обучение, 2 семестъра, държавна поръчка - в
нея могат да кандидатстват само завършили бакалавърска степен по същата специалност, независимо
от годината на завършване.

Повече  информация  на: Сайта  на  катедрата     -  раздел  "Магистърски  програми" , Как  да  кандидатствам, Често
задавани въпроси

Сайт на УНСС: График за прием на магистри 

Международен  семинар  по  Ядрена  сигурност  с  домакин  катедра  "Национална  и  регионална
сигурност", УНСС
В началото на новата учебна година Катедра "Национална и регионална сигурност" ще бъде домакин на 
международен семинар от 1 до 3 октомври по въпросите на развитието на човешките ресурси в ядрената 
сигурност. В събитието ще вземат участие представители от Международната мрежа за обучение по 
ядрена сигурност (INSEN – International Nuclear Security Education Network), Международната агенция за 
атомна енергия, преподаватели от УНСС, СУ "Св. Кл.Охридски", ТУ - София, институти на БАН и 
специалисти от практиката.

Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра "Национална и регионална 
сигурност" и специалност "Икономика на отбраната и сигурността"
На 10 ноември 2015 г. катедра "Национална и регионална сигурност" организира тържествено събрание 
посветено на 25 години от създаването на катедрата и специалност "Икономика на отбраната и 
сигурността" в УНСС.

Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на университета 

Юбилей 25 години катедра "Национална и регионална сигурност"
На 27-ми април се навършиха точно 25 години от създаването на специалност "Икономика на отбраната и
сигурността" и катедра "Национална и регионална сигурност".

Повече информация на: Сайт на катедрата 

Магистърска програма на УНСС беше представена във Виена
Ръководителят на катедра "Национална и регионална сигурност" на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 
участва в годишната среща на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN – 
International Nuclear Security Education Network), която се проведе във Виена от 10 до 12 август в сградата
на Международната агенция за атомна енергия. В нея взеха участие повече от 120 учени и експерти от 
цял свят.

Повече информация на: Сайт на университета 

Конференция и работни срещи във Виена, Австрия
В периода 22-26 юни проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра "Национална и регионална 
сигурност" на УНСС взе участие в Международна конференция във Виена, Австрия, която се проведе в 
двореца Хофбург с над 1000 участници от цял свят. Участниците в конференцията бяха приветствани от 
д-р Лесина Зербо, Генерален секретар на CTBTO и г-н Бан Ки Мун, Генерален секретар на ООН. По 
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време на посещението във Виена бяха проведени и допълнителни срещи в Международната агенция за 
атомна енергия, с която УНСС има сключен договор за сътрудничество във връзка с бъдещата 
магистърска програма по ядрена сигурност и провеждането на международен семинар с домакин УНСС 
през октомври 2015 г.

Повече информация на: Сайт на катедрата, CTBT: Science and Technology 2015 Conference (SnT2015), 

Международна агенция за атомна енергия, UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime). 

Международен  ядрен  форум  "Българската  атомна  енергетика"
Катедра "Национална и регионална сигурност"  взе участие в Международен ядрен форум "Българска
атомна  енергетика  –  национална,  регионална  и  световна  енергийна  сигурност".  Форумът  беше
организиран  от  сдружението  Български  Атомен  Форум  (БУЛАТОМ),  под  патронажа  на  Агенцията  за
ядрено регулиране, Българска академия на науките и Форатом – Асоциация на европейската ядрена
промишленост.

Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на БУЛАТОМ 

Обучение по Корпоративна сигурност с подкрепата на БАКС
На 20 май 2015 г., в Голяма конферентна зала на УНСС, Катедра "Национална и регионална сигурност" и 
Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС съвместно с Българска 
асоциация "Корпоративна сигурност" проведоха обучение посветено на управлението на корпоративната 
сигурност. Спазвайки традицията да бъдат канени водещи специалисти в сектора за сигурност, гост-
лектори на мероприятието бяха г-н Здравко Леков, мениджър във "ВИП Секюрити"; г-н Пламен 
Софрониев, зам.-председател на УС на БАКС и мениджър по сигурността в сферата на спедицията и 
транспорта (DHL България) и г-н Бойко Митев, мениджър по сигурността в "Хюлет Пакард България".

Повече информация на: Сайт на катедрата 

Традиционни стрелби на студентите от специалност "Икономика на отбраната и сигурността"
На 14-ти май 2015 г. по инициатива на д-р Юри Ценков, преподавател в катедра "Национална и 
регионална сигурност" на УНСС, студентите от IV курс, специалност "Икономика на отбраната и 
сигурността" беше посетен оръжейният и стрелбищен комплекс "VIP", където успешно се проведоха 
стрелби с учебна и развлекателна цел.

Повече информация на: Сайт на катедрата 

Нова  публикация  на  катедра  "Национална  и  регионална  сигурност"
Излезе от печат  сборникът  с  доклади от юбилейната  научна конференция на тема "Десет години от
приемането на Р България в НАТО", организирана от катедра "Национална и регионална сигурност" и
Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) при УНСС през 2014 г. Целта
на проявата, финансирана от фонд "НИД на УНСС", бе да бъдат представени и дискутирани основните
изследователски  направления,  по  които  през  последното  десетилетие  работи  екипът  на  катедрата  и
докторантите, обучаващи се към нея.

Повече информация на: Сайт на катедрата 

Успешно  завърши  тримесечната  специализация  на  проф.  Димитър  Димитров  в  Монтерей,
Калифорния
Завърши  успешно  специализацията на  проф.  д-р  Димитър  Димитров,  ръководител  на  катедра
"Национална и регионална сигурност" в Центъра за изследвания в областта на разоръжаването "Джеймс
Мартин" към Института за международни изследвания в Монтерей, Калифорния (James Martin Center for
Nonproliferation  Studies  (CNS),  Middlebury  Institute  of  International  Studies).  
На 4-ти и 5-ти май 2015 г. всички гост-изследователи представиха постигнатите резултати пред състава на
Центъра и получиха Сертификат за завършено обучение.

Повече информация на: Сайт на   James Martin Center for Nonproliferation Studies 

http://www.nonproliferation.org/cns-fellows-spring-2015/
http://www.e-dnrs.org/?p=9411
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Публична лекция на полк. (ор) Хайнрих Бух
В края на месец април се състоя лекция на тема "Анализ на риска при формиране на отбранителната 
политика" организирана от катедра "Национална и регионална сигурност", Центъра за стратегически 
изследвания в отбраната и сигурността при УНСС, със съдействието на проф. д-р Тилчо Иванов. Гост-
лектор бе полк. (ор) Хайнрих Бух от Института за интелигентни информационни системи (ITIS), 
Университет на Бундесвера, Мюнхен, Германия. Полковник Бух има над 40 годишен опит в областта на 
отбраната, ръководил е проекти за оперативни проучвания и симулационни бойни модели. Работил е за 
Европейската комисия, а в периода 2006-2009 г. бе директор на проекта SfP-982063 Management of 
Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation от страна на страните-членки на НАТО 
по Програмата на НАТО "Наука за мир", в който участва и катедра "Национална и регионална сигурност".

Повече информация на: Сайт на катедрата 

http://www.e-dnrs.org/?p=9747

