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 2015 година и им желае много здраве,
щастие, веселие и успехи в нея!!!

Бюлетин
септември-декември 2014 г.
Уважаеми колеги, изпращаме ви Бюлетина на катедра "Национална и регионална сигурност" на УНСССофия, 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@ednrs.org

Сайт на катедра „Национална и регионална сигурност"
Страница на катедра „Национална и регионална сигурност" във Facebook
Страница на програма "Ядрена сигурност"
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Януари-oктомври 2015: Стартира подготовката на новата магистърска международна
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Медийни изяви на членове на катедра “Национална и регионална сигурност”
Прием за магистри през месец януари 2015 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, през коя година са завършили (без завършили
професионален бакалавър). Срокът за подаване на документи е до 20 януари 2015 г.
включително.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Как да кандидатствам, Често задавани въпроси

Сайт на УНСС: График за прием на магистри
януари-октомври 2015 Стартира подготовката на новата магистърска международна
програма на УНСС на английски език „Ядрена сигурност”
След подписването на Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) през м. юни 2014 г. започна подготовка на
международна магистърска програма на английски език по “Ядрена сигурност”. Програмата е с
подкрепата на редица български и международни институции като МААЕ, МВнР, МИЕТ,
Агенцията за ядрено регулиране, Българската академия на науките, Института по
металознание на БАН и др. През м. октомври Академичния съвет на УНСС прие Учебния план
на програмата и започнаха практически стъпки по сформиране на преподавателски екипи,
създаване на учебна документация, учебни материали и сайт на програмата. Планираното
начало на магистърската програма е за м. октомври 2015 г.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайт на УНСС: Програма Nuclear Security
Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри
На 25 октомври 2014 г., една емблематична дата за българското висше образование, на
тържествена церемония своите дипломи получиха абсолвентите от специалност „Икономика на
отбраната и сигурността”, завършили през 2014 г. По покана на проф. д-р Димитър Димитров –
ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”, официален гост бе ген.лейтенант д-р Ангел Антонов – началник на Националната служба за охрана /НСО/ при
Президента на Р България. Ген. Антонов е завършил успешно докторска степен в нашата
катедра. Приветствие към абсолвентите отправиха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати
Статев и заместник-ректорът проф. д-р Веселка Павлова.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на УНСС
Курс по Култура на ядрената сигурност
Осем преподаватели от Катедра „Национална и регионална сигурност” получиха сертификати
за успешно завършен курс по Култура на ядрената сигурност. Курсът бе проведен в периода 2427 ноември в х-л „Радисън” в гр. София заедно с мениджъри и служители по сигурността на
български и украински институции и организации в областта на ядрената енергетика.
Обучението е финансирано от МААЕ и проведено от преподаватели от Центъра за
международна търговия и сигурност към Университета в Джорджия, САЩ.
Повече информация на: Сайта на Центъра за международна търговия и сигурност към
Университета в Джорджия, САЩ
Успешно участие на студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” в
конференция по въпросите на сигурността
На 12.11.2014 г. с участието на студенти от специалност „Икономика на отбраната и
сигурността” се проведе младежка конференция по сигурността. Конференцията бе
организирана от Софийския форум за сигурност и Българска академия на науките, съвместно с
фондация “Конрад Аденауер”, Студентски дипломатически клуб, САИМО, Студентски клуб на
политолога и с медийната подкрепа на UNA News Bulgaria.
Повече информация на: Сайт на катедрата,
Посещение на Националния военноисторически музей
На 15.10.2014 г. единадесет от най-добрите студенти от специалност „Икономика на отбраната
и сигурността”, ІV курс под ръководството на д-р Пудин посетиха Националния
военноисторически музей в София и отбелязаха и 100 годишнината от създаването на
Военноисторическата комисия в България и 102 годишнината на българските ВВС.
Повече информация на: Сайт на катедрата
Докторант от катедра „Национална и регионална сигурност” взе участие в конференция
на ОССЕ
Дарина Желязкова от катедра „Национална и регионална сигурност” взе участие във Втората
Международна изследователска конференция на Колежа на ОССЕ в Таджикистан под надслов
„Сигурност на границите: глобализация и предизвикателства на миграцията“, проведена в
периода 17 – 21 ноември в гр. Душанбе, Република Таджикистан.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на Колежа на ОССЕ

Кръгла маса „Предотвратяване и борба с трафика на хора”
На 21.10.2014г. във връзка с отбелязването на Европейския ден за борба с трафика на хора в
Малка конферентна зала се проведе кръгла маса организирана от катедра “Национална и
регионална сигурност” и Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността
(ЦСИОС) на УНСС. Проф. Димитър Димитров, ръководител на катедра “Национална и
регионална сигурност”, откри дискусията и представи участниците. Лектори бяха г-жа Антоанета
Василева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски
съвет, проф. д-р Стефан Христов от УНСС, проф. д-р Камен Пенков от Международния
институт за сигурност и сътрудничество, както и докторант Дарина Желязкова от катедра
„Национална и регионална сигурност”на УНСС.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на УНСС
Семинар по проблемите на ядрената сигурност в Индонезия
Двама преподаватели от катедра “Национална и регионална сигурност” – проф. д-р Димитър
Димитров и доц. д-р Цветан Цветков участваха в работен семинар и обучение по проблемите
на ядрената сигурност. Семинарът, организиран от King’s college, London се проведе в гр.
Йогиакарта – Индонезия на два модула през периода 29 септември – 3 октомври 2014 г., и 8-13
декември 2014, като бе финансиран от Международната агенция за атомна енергия и
организиран от Университета в Йогиакарта.
Повече информация на: Сайт на катедрата,
Участие в Индустриалния форум
На 09 и 10 октомври в резиденция „Бояна“ се проведе Индустриален форум под патронажа на
върховния главнокомандващ на Въоръжените сили и президент на Република България
господин Росен Плевнелиев. На събитието присъстваха представители на Министерство на
отбраната, Министерски съвет, Министерство на икономиката и енергетиката, БАН, УНСС,
представители на фирмите от отбранителната индустрия в Република България, военните
аташета на САЩ, Италия, Франция и др.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на Индустриалния форум

Публични лекции и семинари
С цел сближаване на образованието и практиката и запознаване на студентите с проблемите и
трудностите, с които се сблъскват работещите в сектора за сигурност, катедра „Национална и
регионална и регионална сигурност“ организира и проведе поредица от лекции, в които гостлектори бяха изявени специалисти от практиката.
Публична лекция на тема „Национална програма „България в НАТО и европейската
отбрана – 2020” изнесе доц. д-р Велизар Шаламанов – Министър на отбраната на
Република България пред студенти от УНСС. 29 септември 2014 г.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на УНСС
Публична лекция "Актуални въпроси на миграцията в България" изнесе г-н Радослав
Стаменков – ръководител на мисията на Международната организация по миграция (МОМ) в
България. Събитието се организира от катедра „Национална и регионална сигурност“ и
Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) при УНСС.
12.11.2014 г.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на УНСС
Публична лекция на тема „Въведение в ядрената сигурност“ изнесе в университета д-р
Сара Кучесфахани от Центъра за международна търговия и сигурност към Университета в
Джорджия, САЩ. Лекцията бе организирана от катедра „Национална и регионална сигурност“ и
Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС като част от
подготовката по бъдещата международна магистърска програма „Ядрена сигурност“ в
университета. 25.11.2014 г.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на УНСС
Среща-дискусия на тема „Състояние и перспективи за развитие пред търговските

дружества на Министерството на отбраната”. На 03 октомври 2014 г. в УНСС се
проведе среща-дискусия на екипа на катедра „Национална и регионална сигурност” и
представители на министерството на отбраната. На нея бяха обсъдени перспективите за
развитие на търговските дружества с принципал Министъра на отбраната. Тя бе инициирана от
доц. д-р Велизар Шаламанов – министър на отбраната на Р България.
Повече информация на: Сайт на катедрата

Медийни изяви на членове на катедра “Национална и регионална
сигурност”
Интервю с ръководителя на катедра “Национална и регионална сигурност” на УНСС проф. д-р
Димитър Димитров за Информационна агенция “Фокус” по проблемите на тероризма и
заплахата от Ислямска държава. 3 октомври 2014
Повече информация на: Сайт на Информационна агенция „Фокус“
Участие на доц. д-р Цветан Цветков в дискусионно студио на Военен телевизионен канал в
предаване от рубриката „Европейската сигурност” на тема „Образование пред лицето на
рисковете и заплахите за националната сигурност”.
Повече информация на: Информационен център на Министерство на отбраната
Интервю с ръководителя на катедра “Национална и регионална сигурност” на УНСС проф. д-р
Димитър Димитров за Информационна агенция “Фокус” по проблемите на тероризма. 21
ноември 2014
Повече информация на: Сайт на Информационна агенция „Фокус“
Интервю с ръководителя на катедра “Национална и регионална сигурност” на УНСС проф. д-р
Димитър Димитров за интервю за предаването „Това е България” на Радио „Фокус”. 28 Ноември
2014
Повече информация на: Сайт на Информационна агенция „Фокус“

