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

Екипът на катедра "Национална и регионална сигурност" поздравява всички настоящи, 
завършили и бъдещи студенти, всички преподаватели, колеги и приятели по случай 
Новата 2014 година и им желае много здраве, щастие, веселие и успехи в нея!!!

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

ПРЕДСТОЯЩО: 

• Януари: Прием на магистри "Икономика на отбраната и сигурността", 

специализация “Корпоративна сигурност”

         СЪДЪРЖАНИЕ:

• Успешни докторски защити на ас. Недко Тагарев и на ас. Юри Ценков 

• Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри 

• Награди за наши студенти от Софийския форум за сигурност

• Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Българска асоциация 

"Корпоративна сигурност" 
• Публична лекция на г-н Родолфо Пейков, DEA 

• Международна научна конференция на тема: „Глобализъм, регионализъм и 

сигурност”, Равда 
• Медийни изяви на членове на катедра “Национална и регионална сигурност” 

Прием за магистри през месец януари 2014 г. 
по специалност "Икономика на отбраната и сигурността", специализация "Корпоративна 
сигурност", 2 семестъра
С решение на Академичния съвет на УНСС е обявен нов януарски прием за магистри в нашата 
катедра.
В магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация 
„Корпоративна сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, платена форма  могат да 
кандидатстват всички завършили бакалавърска или магистърска степен независимо от 
завършената специалност и независимо от това, коя година са завършили (без завършили 
професионален бакалавър).
Повече информация на: Сайта на катедрата, Как да кандидатствам, Често задавани въпроси
Сайт на УНСС: График за прием на магистри
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Успешни публични защити на дисертационнте трудове на ас. Недко Тагарев и ас. Юри 
Ценков 
Съставът и ръководството на катедра "Национална и регионална сигурност" с радост отбелязва 
две успешно завършили публични защити на дисертационни трудове.
Първи бе ас. Тагарев, който на 08 април 2013 г. защити дисертационен труд на тема 
"Усъвършенстване на анализа на сигурността на информацията в обекти от критичната 
инфраструктура". Ас. Юри Ценков защити своя дисертационен труд на тема "Анализ на риска 
при проекти за развитие на въоръженията" на 10 декември 2013 г.
Успешните защити са успех и за всички от катедрата и особено много за щастливите научни 
ръководители - доц. д-р Георги Павлов и доц. д-р Цветан Цветков. 
ЧЕСТИТО!!!

Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри
На 03 декември 2013 г. беше спазена традицията на катедра „Национална и региона сигурност” 
за тържественото връчване на дипломи на завършилите специалност „Икономика на отбраната и
сигурността”. Официален гост на събитието тази година бе ген. Симеон Симеонов, Началник на 
отбраната на Република България.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайта на УНСС, 

Награди за наши студенти от Софийския форум за сигурност
Студентката Светлана Стоянова, IV курс, специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, 
УНСС спечели второ място и получи предметна награда (таблет) в националния конкурс,  
организиран съвместно от Софийския форум за сигурност и VIVACOM. Другите участници от 
специалност „Икономика на сигурността и отбраната” Борис Цолов, Михаил Станишев, 
Цветомира Пенкова, Цветослав Златков от  IV курс и Петя Капчина от III курс получиха 
специални награди от VIVACOM и поздравления за участието си. Всеки един от участниците 
получи и удостоверение за публикация.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайта на Софийски форум за сигурност

Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Българска асоциация 
"Корпоративна сигурност"
На 27 октомври 2013 г. Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Калин Антонов, 
Председател на УС на Българска асоциация „Корпоративна сигурност” (БАКС), подписаха 
рамково споразумение. То предвижда сътрудничество между УНСС и БАКС, даващо 
възможност за взаимодействие при обучението и подготовката по организация и управление на 
корпоративната сигурност в България. За координатор на споразумението от страна на УНСС бе 
определен проф.д-р Димитър Димитров.
Сключеното споразумение ще улесни изготвянето на учебните програми, провеждането на 
стажовете на студентите бакалаври и магистри от специалност "Икономика на отбраната и 
сигурността", организирането на конференции и кръгли маси, участието на гост-лектори от 
практиката.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайта на УНСС
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Публична лекция на г-н Родолфо Пейков
Публична лекция на тема „Трафик на наркотици и международен тероризъм“ изнесе пред 
студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ г-н Родолфо Пейков. Това е 
петата лекция в УНСС на бившия дългогодишен служител на Американската администрация за 
борба с наркотиците (DEA), организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” 
съвместно с Международния институт за сигурност и сътрудничество (МИСС) и Центъра за 
стратегически изследвания на отбраната и сигурността при УНСС.
Повече информация на: Сайта на катедрата 

Международна научна конференция на тема: „Глобализъм, регионализъм и сигурност”, 
Равда
На 19-21 септември 2013 в базата на УНСС в Равда се проведе Международна научна 
конференция на тема: „Глобализъм, регионализъм и сигурност”, организирана съвместно от 
катедрите „Национална и  регионална сигурност” и катедра „Публична администрация и 
регионално развитие” на УНСС.
В конференцията взеха участие преподаватели и докторанти от УНСС и университети от 
страната. 
Повече информация на: Сайта на катедрата,  

Медийни изяви на членове на катедра “Национална и регионална сигурност” 
На 11 септември проф. д-р Димитър Димитров участва в предаването “Отзвук от деня” на Нова 
Българска телевизия във връзка с началото на хуманитарната криза и бежанския поток към 
България, а на 30 август гл. ас. д-р Георги Пенчев участва в предаването “Newsroom” на 
телевизия NEWS7, по същата тема. 
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайта на НБТ, Сайта на NEWS7
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