
Университет за национално и световно стопанство
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Екипът на катедра "Национална и регионална сигурност" пожелава весело и 
приятно лято на всички преподаватели, студенти, колеги и приятели.

Бюлетин 
април-юни 2013 г.

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

СЪДЪРЖАНИЕ:

• Прием по магистърски програми

• Участие на проф. д-р Димитър Димитров в предаването “Акценти” на Нова 

българска телевизия 
• Участие на гл. ас. д-р Георги Пенчев в предаването “Нюзрум” на телевизия news7 

• Участие на проф. д-р Димитър Димитров в предаването “Часът на Милен Цветков” 

на Нова телевизия 
• Абсолвентски бал

• Нов раздел на сайта на катедрата 

• Публична лекция на министъра на отбраната доц. д-р Тодор Тагарев 

• Публична лекция на тема сътрудничество между България и САЩ в областта на 

отбраната 
• Медийни изяви на членове на катедрата по повод терористичния акт в Бостън 

• Излезе от печат сборникът с материали от конференцията на високо равнище под 

патронажа на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, 
организирана от катедра "Национална и регионална сигурност" на 2-3 април 2012 г.

ПРЕДСТОЯЩО:

• Конференция на високо равнище 2-4 септември 2013 г., организирана от катедра 

"Национална и регионална сигурност"

mailto:unsubscribe@e-dnrs.org


Прием по магистърски програми

През есента на 2013 г. ще бъде обявен и нов прием по следните специалности:

Нова магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността” за завършили 
професионални бакалаври, професионално направление 3.8 Икономика. Водеща катедра е 
катедра „Национална и регионална сигурност”. Продължителността на обучението е 
двугодишно (4 семестъра).

„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

Участие на проф. д-р Димитър Димитров в предаването “Акценти” на Нова българска 
телевизия
На 22 юни проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра “Национална и регионална 
сигурност” на УНСС участва в предаването на Нова българска телевизия "Акценти" в което 
основна тема беше политическата ситуация в страната и последиците за сектора за сигурност.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайта на   НБТ

Участие на гл. ас. д-р Георги Пенчев в предаването “Нюзрум” на телевизия news7
На 21 юни гл. ас. д-р Георги Пенчев участва в предаването на телевизия news7 "Нюзрум" в 
коетобяха обсъдени аспектите на развитието на сектора за сигурност.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайта на   news7

http://news7.bg/NEWSROOM/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_l.baa_i.13868_b.5483.html
http://www.e-dnrs.org/?p=7083
http://www.nbtv.bg/index.php?page=air-event-details&instanceID=1553&category=19&type=47&archive=30399&FCID=FCdd5ec9665a4898411943669d42fe24c1
http://www.e-dnrs.org/?p=7083
http://www.unwe.bg/bg/pages/1746/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.html
http://www.e-dnrs.org/?magister=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8
http://www.e-dnrs.org/?magister=%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC
http://www.e-dnrs.org/?magister=%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC
http://www.e-dnrs.org/?page_id=4001
http://www.e-dnrs.org/?page_id=4001


Участие на проф. д-р Димитър Димитров в предаването “Часът на Милен Цветков” на 
Нова телевизия
На 14 юни проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра “Национална и регионална 
сигурност” на УНСС участва в предаването на Нова телевизия "Часът на Милен Цветков" в 
което бяха дискутирани атуалните събития в българския политически живот.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайта на   Нова телевизия

Абсолвентски бал
На 17 май 2013 г. в резиденция Тера, София се проведе традиционния абсолвентски бал на 
завършващите 4-ти курс, бакалаври, специалност "Икономика на отбраната и сигурността". 
Събитието се разви и приключи по обичайния начин - щастливи и усмихнати хора с поглед в 
бъдещето.
Поради повишения интерес към събитието не публикуваме снимки и записи.

Нов раздел на сайта на катедрата
На сайта на катедрата бе създаден нов раздел "Предстоящо", където могат да бъдат видяни 
предстоящите събития за които членове на катедрата са поканени и ще участват с доклади и 
изказвания.
Повече информация на: Сайта на катедрата

Публична лекция на министъра на отбраната доц. д-р Тодор Тагарев
На 19-ти април, в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе публична лекция на министъра 
на отбраната на Република България доц. д-р. Тодор Тагарев, която бе организирана от катедра 
“Национална и регионална сигурност”.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайт на   УНСС

Публична лекция на тема сътрудничество между България и САЩ в областта на 
отбраната
През месец април, катедра ” Национална и регионална сигурност” , към УНСС, организира за 
втора поредна година публична лекция на г-н Джоузеф Фицджералд, от посолството на САЩ в 
България.
Повече информация на: Сайта на катедрата

Медийни изяви на членове на катедрата по повод терористичния акт в Бостън
Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра “Национална и регионална сигурност” на
УНСС участва в три предавания, свързани с новини и анализи на атентата в Бостън:

• сутрешен блок “Добро утро, България” на „Радио Фокус” (16 април 2013 г.); 

• предаването “Акценти” на Нова Българска телевизия (21 април 2013 г.); 

• централната емисия “Новини”  на BTV (16 април 2013 г.). 

http://btvnews.bg/video/news/analiz-s-profesor-dimitar-dimitrov-rakovoditel-na-katedra-natsionalna-i-regionalna-sigurnost.html
http://www.nbtv.bg/?page=air-event-details&instanceID=1553&category=19&type=47&archive=29752&FCID=FCdb93b57a6370f639b85c41e57eb71882
http://www.focus-radio.net/?action=opinion&id=14290
http://www.e-dnrs.org/?p=6957
http://www.unwe.bg/bg/news/4005/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2.html
http://www.e-dnrs.org/?p=6961
http://www.e-dnrs.org/?page_id=6992
http://play.novatv.bg/play/314074/
http://www.e-dnrs.org/?p=7083


На 16 април гл. ас. д-р Георги Пенчев участва в предаването "Нюзрум" на телевизия news7, в 
което бяха обсъдени последиците от атентата в Бостън. 
Повече информация на: Сайта на катедрата

Излезе от печат сборникът с материали от конференцията на високо равнище под 
патронажа на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, организирана от 
катедра "Национална и регионална сигурност" на 2-3 април 2012 г. на тема: "Smart Defence
- Pooling and Sharing: Eastern European View on Multinational and Innovative Approaches for 
Capabilities Development".
Пълният текст можете да намерите на сайта на катедрата.

http://www.e-dnrs.org/?page_id=89
http://www.e-dnrs.org/?p=6921
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BD_l.n_i.4585_c.29.html

