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 2016 година и им желае много здраве, щастие,
веселие и успехи в нея!!!

Бюлетин
септември– декември 2015 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

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 за магистри през месец януари 2016 г. по специалност “Икономика на отбраната
и сигурността”, специализация “Корпоративна сигурност”
СЪДЪРЖАНИЕ:

УНСС ще бъде първият български университет с пилотен проект по антикорупционно
образование
проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра "Национална и регионална
сигурност" бе избран за декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" на УНСС
Докторант от катедрата взе участие в среща на високо равнище на организацията „One
Young World” в Тайланд
Студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” посетиха Народното
събрание
Интервю на ас. д-р Недко Тагарев пред TV+
Представяне на “Национална система 112″
Интервю на проф. д-р Димитров за програма “Хоризонт” на БНР по повод
терористичните нападения в Париж
Тържествено честване – 25 години катедра “Национална и регионална сигурност”
Международен семинар по ядрена сигурност
Участие на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС в проект на ОССЕ
Прием за магистри през месец януари 2016 г. по специалност “Икономика на отбраната и сигурността”,
специализация “Корпоративна сигурност”

С решение на Академичния съвет на УНСС през м. януари 2016 г. е обявен нов прием за магистри в
нашата катедра, специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация
„Корпоративна сигурност”. Магистърската програма е 2 семестъра, платена форма и за нея 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). Занятията се провеждат предимно в събота и неделя. Срокът за
подаване на документи е до 20 януари 2016 г. (сряда) включително.
Повече информация на: Сайта на катедрата - раздел "Магистърски програми" , Как да кандидатствам, Често

задавани въпроси
Сайт на УНСС: График за прием на магистри

УНСС ще бъде първият български университет с пилотен проект по антикорупционно
образование
УНСС ще участва в пилотен проект между българското правителство и ООН за за осигуряване на
антикорупционно образование в българските висши училища. Проведе се Четвъртата сесия на
Международната антикорупционна академия (IACA) 9-11 декември 2015 г. с вицепремиера г-жа
Меглена Кунева и г-жа Маргарита Попова, Вицепрезидент на Република България.
Повече информация на Facebook страницата на катедрата
Докторант от катедрата взе участие в среща на високо равнище на организацията „One Young
World” в Тайланд
Докторант Дарина Желязкова от катедра „Национална и регионална сигурност” взе участие в
Среща на върха на Организацията „One Young World” в Тайланд, проведена в периода 18 – 21
ноември в гр. Банкок, Кралство Тайланд. Тя участва в специална сесия, посветена на трафика на
хора под наслов: „Да направим разлика с помощта на медиите: казусът „кампания за повишаване
на осведомеността по трафика на хора“.
Повече информация на: Сайт на катедрата
Студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” посетиха Народното
събрание
На 18.11.2015г. студенти от четвърти курс от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“
посетиха сградата на Народното събрание. Посещението бе осъществено със съдействието на
проф. д-р Димитър Димитров – ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност” на
УНСС в рамките на обучението по дисциплината „Основи на политиката за сигурност“.
Повече информация на: Сайт на катедрата
Интервю на ас. д-р Недко Тагарев пред TV+
Според д-р Тагарев, европейското общество не бива да променя радикално начина си на живот, да
става мнително, да руши ценностите като толерантност, а просто да се работи по-сериозно по
проблемите на сигурността.
Повече информация на: Сайт на катедрата, TV+
Представяне на “Национална система 112″
На 17.11.2015 в Университета за национално и световно стопанство се проведе семинар по
дисциплината “Управление на извънредните ситуации”. На семинара беше представена
“Национална система 112″ от настоящите магистри по „Икономика на отбраната и сигурността“ и
служители в системата – г-жа Анита Ивкова и г-жа Ваня Петкова.
Повече информация на: Сайт на катедрата
Интервю на проф. д-р Димитров за програма “Хоризонт” на БНР по повод терористичните
нападения в Париж
На 16-ти ноември 2015 г. проф. д-р Димитър Димитров, ръководител катедра "Национална и
регионална сигурност" в УНСС, участва в предаването"12+3" на Българското национално радио.
Предаването беше посветено на терористичните нападения в Париж.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на Българско национално радио
Тържествено честване – 25 години катедра “Национална и регионална сигурност”
На 10 ноември 2015 г. бе отбелязана 25 годишнината на катедра „Национална и регионална
сигурност“ и специалност „Икономика на отбраната и сигурността". Ректорът на УНСС, проф. д.ик.н.
Стати Статев, връчи на проф. Димитър Димитров възпоменателен медал „ Проф. Стефан Бобчев –
основател и първи ректор на УНСС”, с който катедрата се награждава „за сериозни постижения в
учебната и научноизследователската работа и по случай 25 години от основаването й“. На
събитието, което се проведе в аула „Максима“ на УНСС, присъстваха доц. д-р Десислава
Йосифова, зам.- министър на отбраната, проф. д-р Тилчо Иванов, Теодор Кафеджиев,
предприемач, възпитаник на катедрата, преподаватели, студенти, гости.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на УНСС
Международен семинар по ядрена сигурност
Катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС проведе международен семинар на тема
“Развитие на човешките ресурси в областта на ядрената сигурност”. Форумът се състоя в периода
01- 03 октомври и беше осъществен с подкрепата на Международната агенция по атомна енергия –

Виена (МААЕ), Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN), Агенцията за
ядрено регулиране, Министерството на енергетиката и Министерството на външните работи. На
откриването присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, д-р Камар Мрабит,
директор на дирекция "Ядрена сигурност" в МААЕ, Н.Пр. посланик Светослав Спасов, постоянен
представител на Република България към ООН, ОССЕ и други международни организации във
Виена, г-н Гуидо Глушке, председател на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност,
проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р
Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, представители
на Народното събрание, Министерството на отбраната, МВР, Министерството на енергетиката, БАН,
АЕЦ „Козлодуй“, АЯР и др.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на УНСС
Участие на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС в проект на ОССЕ
В периода май-октомври 2015 г. представители на катедра „Национална и регионална сигурност” и
Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) при УНСС взеха
участие в международен проект на тема „Принос на Академичната мрежа на ОССЕ в работата на
Панела от изтъкнати личности”. Целта на проекта бе да бъдат обсъдени и формулирани
предложения от страна на академичната общност, които да подпомогнат разработването на
доклада на Панела от изтъкнати личности на ОССЕ.
Повече информация на: Сайт на катедрата,

