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ПРЕДСТОЯЩО:
Септември: Прием на магистри ""Икономика на отбраната и
сигурността"", за завършили ОКС „Професионален бакалавър“
СЪДЪРЖАНИЕ:
Споразумение между УНСС и Международната агенция за атомна енергия
Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността – член
на престижна изследователска мрежа
Успешни докторски защити на Теодора Гечкова, Милка Йосифова, Свилен
Александров, Екатерина Богомилова и Атанас Димитров
Конференция на НАТО на тема: „Сътрудничество в областта на отбраната
и сигурността между Изтока и Запада“.
Научноизследователски проект „Съвременен инструментариум за
оценяване на сигурността“
Научноизследователски проект „Икономическа оценка на защитата при
бедствия и аварии“
Публични лекции и семинари
Медийни изяви на членове на катедра “Национална и регионална
сигурност”
Тенис турнир за купата на Ректора на УНСС
Прием за магистри през месец септември 2014 г.
по специалност ""Икономика на отбраната и сигурността"" за завършили ОКС
„Професионален бакалавър“

За трета поредна година в УНСС от 25 август до 24 септември 2014 г. се приемат
документи за кандидатстване в ОКС „Магистър“ по специалност ""Икономика на
отбраната и сигурността"", редовно обучение, платен прием за завършили ОКС
„Професионален бакалавър. Планиран е прием за 20 места. Това е единствената
магистърска програма редовно обучение в УНСС, предназначена за завършили
тригодишно обучение за ОКС „Професионален бакалавър”.
Кандидатстването става с есе, като приемът е организиран в рамките на
университетския кандидатмагистърски прием през месец септември.
Учебните занятия се провеждат на модулен принцип петък, събота и неделя или
надвечер в делнични дни по време на семестъра.
След завършване на магистърската програма студентите се дипломират като
икономисти, което прави възможна реализацията им във всички сектори на
икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта
на отбраната и сигурността им дават важно преимущество при кандидатстване за
работа в специализираните структури за сигурност, а също така и на специфични
позиции в областта на управлението на институции и държавни агенции, свързани със
сигурността, охранителния бизнес, корпоративната сигурност, сътрудничеството
между публичния сектор и частни предприятия.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Как да кандидатствам, Често задавани
въпроси
Сайт на УНСС: График за прием на магистри
Споразумение между УНСС и Международната агенция за атомна енергия
На 30 юни 2014 г. официално бе сключено споразумение между УНСС и
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
Споразумението бе подписано от Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и
Генералния директор на МААЕ г-н Юкия Амано.
Споразумението цели да се установи практическата рамка за сътрудничество между
страните в областта на научните изследвания и организирането на обучение в
магистърска програма по ядрена сигурност. В него още се посочва, че двете
институции ще си сътрудничат при сформиране на изследователски екипи по ядрена
сигурност в България, обучение и подготовка на кадри, участие на университетски
кадри в експертни мисии, ръководени от МААЕ и др.
Проф. д-р Димитър Димитров бе определен за контактно лице от страна на УНСС по
споразумението, а Катедра „Национална и регионална сигурност“ бе приета за член на
Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN), в която участват над
100 образователни институции от цял свят.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайта на УНСС, Сайта на МААЕ,Сайта на
МВнР
ЦСИОС– член на престижна изследователска мрежа
Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) с
ръководител доц. д-р Цветан Цветков от януари 2014 г. е член на престижната
изследователска мрежа на изследователските организации в областта на сигурността на

ОССЕ (OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions).
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайта на ОССЕ
Успешни публични защити на дисертационни трудове и нови доктори по
икономика:
Осемте месеца от началото на годината преминаха и под знака на пет успешни защити
на дисертационни трудове. Поздрави за всички нови доктори и техните научни
ръководители. Екипът на катедрата благодари на всички спомогнали за
осъществяването на тези събития.
На 14 януари 2014 г. Теодора Гечкова защити дисертационен труд „Стратегическо
планиране на защитата на критичната инфраструктура”, научен ръководител –
проф. д-р Стефан Христов. Г-жа Гечкова бе назначена и за редовен асистент към
катедра „Национална и регионална сигурност“.
Повече информация на: Сайта на катедрата
На 29 януари 2014 г. Милка Йосифова защити дисертационен труд „Противодействие
на корупцията при регистрация и контрол на обекти за търговия с храни”, научен
ръководител – гл. ас. д-р Нончо Димитров.
Повече информация на: Сайта на катедрата
На 18 февруари 2014 г. Свилен Александров защити дисертационен труд
„Многонационални формирования за интелигентна отбрана: ресурси и способности”,
научен ръководител – проф. д-р Тилчо Иванов.
Повече информация на: Сайта на катедрата
На 01 юли 2014 г. Екатерина Богомилова защити дисертационен труд
„Усъвършенстване на защитата при наводнения в Република България”, научен
ръководител – проф. д-р Димитър Димитров.
Повече информация на: Сайта на катедрата
На 11 юли 2014 г. Атанас Димитров защити дисертационен труд „Икономически
аспекти на операциите по опазване на мира”, научен ръководител – проф. д-р
Димитър Димитров.
Повече информация на: Сайта на катедрата
Честито на всички!!!
Конференция на НАТО на тема:
„Сътрудничество в областта на отбраната и сигурността между Изтока и Запада“.
На 19-ти февруари 2014 г. в Централен военен клуб, София се проведе
Международната научна конференция на тема „Сътрудничество в областта на
отбраната и сигурността между Изтока и Запада“ (East -West Defence & Security Cooperation Conference – EWDSC 2014 ). Конференцията бе подкрепена от дирекция
„Обществена дипломация“ на НАТО, а нашият университет и катедра „Национална и

регионална сигурност"", като негов представител, бяха сред основните организатори на
това важно събитие. Конференцията бе открита от Ректора на УНСС проф.д.ик. н.
Стати Статев, г-н Иван Жерков произнесе встъпително слово от името на Министъра
на отбраната на Република България г-н Ангел Найденов. Приветствия към
участниците отправиха г-н Соломон Паси, Президент на Атлантическия клуб в
България, н.пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания, проф. Димитър
Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС, гца Йоанна Пеева, Директор Haldane Systems Ltd., Великобритания и о.р. ген.л-т Кирил
Цветков, експерт към Народното събрание.
Изказванията и дискусиите продължиха три дни. В тях взеха участие гост-лектори от
осем държави, както и български експерти и учени от УНСС, Българска академия на
науките, Министерски съвет, Министерство на отбраната, Щаба на отбраната,
Военномедицинска академия, Военна академия, МИЕТ, агенции и служби в областта на
националната сигурност, представители на отбранителната индустрия, комисията по
отбрана към Народното събрание, посланици и военни аташета акредитирани у нас и
други.
Повече информация на: Сайта на конференцията,Сайта на катедрата, Сайта на УНСС
Научноизследователски проект „Съвременен инструментариум за оценяване на
сигурността“
Успешно премина защитата на междинните резултати от първия етап от
научноизследователския проект „Съвременен инструментариум за оценяване на
сигурността“, с ръководител доц. д-р Цветан Цветков. Проектът се осъществява с
финансиране от фонд „НИД“ на УНСС и има за цел анализ, оценка и приложение на
теоретичните виждания за комплексния проблем на оценяването на нивото на
сигурност и ефективността на действие на системите за нейното осигуряване.
Повече информация на: Сайта на катедрата
Научноизследователски проект „Икономическа оценка на защитата при бедствия
и аварии“
От месец юни под ръководството на проф. д-р Димитър Димитров стартира нов проект,
финансиран от фонд „НИД“ на УНСС на тема: „Икономическа оценка на защитата при
бедствия и аварии“. Целта и очаквания резултат от работата по проекта е
интегрирането на моделите за предвиждане и развитие на природни бедствия с оценка
на техните икономически последици. Това би спомогнало за идентифицирането на и
оценката на алтернативи за изграждане на икономически обоснована защита. Екипът на
катедрата посети град Хисар и проведе срещи на които бяха дискутирани настоящото
състояние на защитата при бедствия и аварии в региона.
Повече информация на: Сайта на катедрата
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 гост-лектори бяха изявени специалисти от практиката.
„Мерки срещу изпирането на пари“ - гост-лектори: Мила Разсолкова, ръководител на
отдел „Мерки срещу изпирането на пари” на ПроКредит Банк (България) ЕАД, и Анна
Тодорова, експерт в отдел „Човешки ресурси” на банката. 20 март 2014 г.
Повече информация на: Сайта на катедрата
„Състояние и перспективи пред развитието на отбранителната промишленост в
България“ - гост-лектори: доц. д-р Владимир Туртански и инж. Радостин Димитров
от фирма „Синтис“, 13 март 2014 г.
Повече информация на: Сайта на катедрата
„Предизвикателства пред корпоративната сигурност”- гост-лектор: Бойко Митев,
Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС), 16 март 2014 г.
Повече информация на: Сайта на катедрата
„Демонстрация на съвременни системи за сигурност“ - гост-лектор: Михаил Бончев,
експерт в направление Системи за сигурност от международната фирма „Bosch“. 8
април 2014 г.
Повече информация на: Сайта на катедрата
„Приложение на полиграфските изследвания в корпоративната и националната
сигурност“ - гост-лектор: Тодор Тодоров, управител на фирма „ASSESS“.
Повече информация на: Сайта на катедрата
„Финансови планове-изготвяне, изпълнение и отчет“ - гост-лектор: подп. д-р Елена
Чакърова от дирекция Планиране, програмиране и бюджетиране на Министерство на
отбраната. 03 април 2014 г.
Повече информация на: Сайта на катедрата
„Interest Rate Parity Theory and Currency Risk Debt Management“ - гост-лектор: д-р
Милош Крал от Университета в Злин, Чешка Република. 13 май 2014 г.
Повече информация на: Сайта на катедрата
Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и
комуникации“ - организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“ в която
участваха студенти от III и IV курс от специалност „Икономика на отбраната и
сигурността“. За най-добър доклад, представен от студентите от специалност
„Икономика на отбраната и сигурността“ бе избран доклада „Бежанската криза в
България: развитие и последици“, представен от екипа на Росица Александрова и
Мартин Любенов от трети курс. 7 април 2014 г.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайт на УНСС

Конференция на тема: „Десет години от приемането на Република България в
НАТО”, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” и Центъра за
стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС. 5 април 2014 г.
Повече информация на: Сайта на катедрата
Посещение на студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, ІІІ
курс в Центъра за изследване на демокрацията. Февруари 2014 г.
Повече информация на: Сайта на катедрата
Медийни изяви на членове на катедра “Национална и регионална сигурност”
Интервю на проф. д-р Димитър Димитров за атентатите във Волгоград, 2 януари 2014 г.
Повече информация на: Сайт на Информационна агенция „Фокус“
Участие на проф. д-р Димитър Димитров в централната емисия „Новини“ на Нова
телевизия на тема банкова сигурност. 20 февруари 2014 г.
Повече информация на: Сайт на „Новините на Нова“
Интервю на проф. д-р Димитър Димитров относно обстановката в Крим и Украйна.
Възможни последици за България.28 Февруари 2014 г.
Повече информация на: Сайт на Радио „Фокус“
Интервю на проф. д-р Тилчо Иванов за в-к „Българска армия“ относно аспектите на
участието на България в НАТО. 04 април 2014 г.
Повече информация на: Сайт на в-к „Българска армия“
Участие на проф. д-р Димитър Димитров в рубриката „Европейска сигурност“ на
Военния телевизионен канал, тема на дискусията: „Сигурността минава през
качеството на живот”. 15 май 2014 г.
Повече информация на: Сайт на Военен телевизионен канал
Участие на проф. д-р Тилчо Иванов в рубриката „Европейска сигурност“ на Военния
телевизионен канал, тема на дискусията: „Модернизация и икономика на отбраната в
светлината на членството ни в НАТО и ЕС”. 22 юни 2014 г.
Повече информация на: Сайт на Военен телевизионен канал
Тенис турнир за купата на Ректора на УНСС
Проф. д-р Димитър Димитров достигна до финала на Осемнадесетия турнир по тенис
на корт за Купата на ректора на УНСС
Повече информация на: Сайта на УНСС

