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 Великденските празници!

Бюлетин
януари-март 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 програма "Ядрена сигурност"
ПРЕДСТОЯЩО:
•Дипломна защита на магистри и държавен изпит на бакалаври през месец юли 2015 г.
•25 години катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „ Икономика на
отбраната и сигурността”
•Прием на студенти по новата международна магистърска програма „Ядрена сигурност”
– октомври 2015
СЪДЪРЖАНИЕ:
•Посещение в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
•Проф. д-р Димитър Димитров е гост-изследовател в Центъра за изследвания в областта
на разоръжаването „Джеймс Мартин” към Института за международни изследвания в
Монтерей, Калифорния.
•Нашият колега доц. д-р Светослав Спасов издаде книга във Виена
•Посещение в Центъра за изследване на демокрацията
•Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев представи в МААЕ магистърската
програма „Ядрена сигурност”
•Публични лекции и семинари
•Медийни изяви на членове на катедра “Национална и регионална сигурност”
ПРЕДСТОЯЩО:
Дипломна защита на магистри и държавен изпит на бакалаври през месец юли 2015 г.
През месец юли 2015 г. ще се проведат защита на дипломни работи и държавен изпит.
Повече информация на: Сайта на катедрата
25 години катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „ Икономика на отбраната
и сигурността”
На 27 април 1990 г. с Решение на Академичния съвет на УНСС е създадена специалност “Икономика на
отбраната и сигурността” (до 1997 г. специалност “Икономика и управление на отбранителния комплекс”),

а на 29 май 1990 г. е създадена катедра “Национална и регионална сигурност” (до 1992 г. катедра
“Икономика и управление на отбранителния комплекс”). През есента на 2015 г. катедрата ще проведе
редица събития, свързани с юбилея. Очаквайте подробности на сайта на катедрата.
Прием на студенти по новата международна магистърска програма „Ядрена сигурност” –
октомври 2015
От началото на м. юни 2014 г. катедра “Национална и регионална сигурност” на УНСС започна подготовка
на международна магистърска програма по “Ядрена сигурност”. Програмата е с подкрепата на редица
български и международни институции като Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) със
седалище във Виена, МВнР, МИЕТ, Агенцията за ядрено регулиране, Българската академия на науките,
Института по металознание на БАН и др. Предвижда се програмата да стартира през есента на 2015
г.Магистърската програма е на английски език, четири семестъра, за български и чуждестранни студенти
и е разработена съгласно изискванията на INSEN и МААЕ. Водеща за обучението е катедра „Национална
и регионална сигурност“. Български студенти могат да кандидатстват по общия ред за кандидатстване в
УНСС, като има няколко места държавна поръчка и платено обучение. Повече подробности
на страницата на програма "Ядрена сигурност" , сайта на УНСС за прием на магистри и катедрата.
Харесайте страницата на програмата във Фейсбук: https://www.facebook.com/
СЪДЪРЖАНИЕ:
Посещение в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
На 21 и 22 януари 2015 г. екип от катедра „Национална и регионална сигурност“ посети „АЕЦ Козлодуй” –
ЕАД. Посещението се проведе във връзка със стартирането на новата магистърска програма по „Ядрена
сигурност”. Пред екипа беше демонстриран начина на работа на операторите на двата реактора на
централата чрез симулатор в учебния център към „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД. Проведени бяха срещи с
ръководството на атомната централа.

„АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД е стратегически партньор на катедра „Национална и регионална сигурност“ във
връзка с обучението на магистрите по новата програма.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на университета
Проф. д-р Димитър Димитров е гост –изследовател 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 at Monterey).
Ръководителят на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров e гостизследовател в Центъра за изследвания в областта на разоръжаването „Джеймс Мартин” от 26 януари до
9 май 2015 г. Проектът, по който проф. Димитров работи със свои колеги от Колумбия, Пакистан, Йемен и
Китай, е свързан с неразпространението на ядрени оръжия и подготовката на международната
магистърска програма на нашия университет „Ядрена сигурност“, която ще стартира от следващата
учебна година.
Повече информация на: Сайт на катедрата, James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS), Сайт на
Института за международни изследвания в Монтерей
Нашият колега доц. д-р Светослав Спасов издаде книга във Виена
В началото на тази година във Виена излезе от печат книгата на доц. д-р Светослав Спасов – “SEE*ing
European Security Architecture”. Това е четвърта книга и първа на английски език за автора. Доц. др Спасов е част от екипа на катедра “Национална и регионална сигурност” на УНСС. Понастоящем е

посланик, постоянен представител на Р България към ООН, ОССЕ и други международни организации
във Виена.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на университета
Посещение в Центъра за изследване на демокрацията
В края на месец февруари студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, 3 курс,
посетиха Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Целта на посещението бе те да се информират
за неговата дейност като една от най-големите неправителствени организации, подкрепящи процеса на
реформи в България чрез мобилизиране на гражданското общество и въздействие върху обществените
политики.
Повече информация на: Сайт на катедрата,
Ректорът на УНСС представи в МААЕ магистърската програма „Ядрена сигурност”
Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев взе участие в срещата на Работната група на
Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN – International Nuclear Security Education
Network), която се проведе във Виена от 25 до 27 февруари в сградата на Международната агенция за
атомна енергия (МААЕ). В представянето на магистърската програма участваха и доц. д-р Светослав
Спасов, постоянен представител на Р България към Службата на ООН, ОССЕ и други международни
организации, и гл. ас. д-р Георги Пенчев от катедра „Национална и регионална сигурност“.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на университета
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
сигурност“ организира и проведе поредица от лекции в които гост-лектори бяха изявени специалисти от
практиката.
Публична лекция на Постоянния секретар на отбраната д-р Добромир Тотев
На 17 февруари 2015 г. Катедра “Национална и регионална сигурност” и Центъра за стратегически
изследвания в отбраната и сигурността организираха публична лекция на тема: “Актуални проблеми пред
ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността. Събитието е продължение на създадената, в
катедрата традиция да се канят водещи специалисти в областта на отбраната и сигурността. Лектор бе др Добромир Тотев – постоянен секретар на отбраната и бивш докторант на катедрата, който запозна
гости, преподаватели и студенти с основните проблемни области при ресурсното осигуряване на
отбраната.
Повече информация на: Сайт на катедрата, Сайт на университета
Публична лекция на старши комисар Мавер Диков – зам. директор на ГД “Гранична полиция”.
На 16.03.2015 г., в зала “Тържествена” на УНСС, се проведе публична лекция на тема:“Оперативноиздирвателна дейност на ГД “Гранична полиция”. Лекцията е организирана от Катедра “Национална и
регионална сигурност” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността.
Повече информация на: Сайт на катедрата
Публична лекция на Евгени Диков, директор на Националната следствена служба (НСлС) и зам.главен прокурор, организираха Юридическият факултет, катедра „Икономическа социология“ и катедра
„Национална и регионална сигурност“. „Актуални проблеми на трафика на хора“ бе темата на лекцията,
която се проведе в Голяма конферентна зала.

Повече информация на: Сайт на университета
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 предаването “12+3″ на програма “Хоризонт” на Българско национална радио: “Обществото
трябва да преосмисли отношението между етносите и религиите”
Повече информация на: Сайт на Българско национално радио
Интервю с ръководителя на катедра “Национална и регионална сигурност” на УНСС проф. д-р Димитър
Димитров за Агенция „Фокус” относно атаката над ”Шарли ебдо”.
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 рубриката „Евранет+” на Българско Национална радио по повод терористичните атаки в
Париж.
Повече информация на: Сайт на Българско национално радио
Интервю с гл. ас. д-р Георги Пенчев за Агенция „Фокус” посветено на различни проблеми на сигурността.
Повече информация на: Сайт на Информационна агенция „Фокус“
Интервю с ас. д-р Екатерина Богомилова в предаването „Денят он еър” по телевизия“Bulgaria on
air” относно управлението при бедствия и аварии.
Повече информация на: Сайт на телевизия "Bulgaria on air"

