ОТЧЕТ
НА КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
ЗА УЧЕБНАТА 2015 – 2016 г.
1. СЪСТАВ НА КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
На основание на решение на Академичния съвет на УниБИТ от
21.10.2013 г. и със Заповед на Ректора на УниБИТ №409/08.11.2013 г. е
създадена Катедра „Национална сигурност“.
1.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Списък на преподавателите в катедра НС към 14.11.2016 г.
Проф. д-р Евгени Петров Манев – ръководител - чл. 67, ал.1, т.1;
Проф. д-р Ирена Йорданова Петева - чл. 67, ал.1, т.1;
Проф. д.т.н. Веселин Ценов Целков - чл. 67, ал.1, т.1;
Проф. д.т.н. Атанас Иванов Начев - чл. 67, ал.1, т.1;
Проф. д.ик.н. Димитър Христов Иванов - чл. 67, ал.1, т.1;
Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев - чл. 67, ал.1, т.1;
Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков - чл. 67, ал.1, т.1;
Проф. д.ик.н. Йордан Ценов Начев - чл. 68, ал.1, т.1;
Проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов - чл. 111;
Проф. д-р Стефан Иванов Мичев – чл. 67, ал.1, т.1;
Доц. д-р Цветлин Йовчев Йовчев - чл. 67, ал.1, т.1;
Доц. д-р Георги Лулчев Петришки - чл. 67, ал.1, т.1;
Доц. д. пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева - чл. 67, ал.1, т.1;
Доц. д-р Николай Атанасов Митев - чл. 67, ал.1, т.1;
Доц. д-р Константин Кирилов Казаков - чл. 67, ал.1, т.1;
Доц. д-р Мария Нейкова Кънева - чл. 111;
Гл. ас. д-р Силвия Красимирова Калчева - чл. 67, ал.1, т.1;
Гл. ас. д-р Гергина Бориславова Жаблянова - чл. 67, ал.1, т.1;
Гл. ас. д-р Йордан Георгиев Деливерски - чл. 111;
Д-р Емил Иванов Люцканов - чл. 68, ал.1, т.1;
Ас. д-р Мирияна Пламенова Павлова - чл. 68, ал.1, т.1;
Ас. Цветелина Боянова Варадинова - чл. 68, ал.1, т.1;

1.2.

Кадрово състояние на катедрата през учебната 2015/2016 г

През отчетния период в състава на катедрата имаше 22 преподаватели.
През учебната 2015/16 45.54 % от състава на катедрата са професори, 27.23 %
са доценти, 27.23% са главни асистенти и асистенти, хабилитираните
преподаватели са – 72.77%. В този си състав катедрата провеждаше ефективен
учебен процес и научна дейност.
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В катедрата има 17 преподаватели, които са доказали своите качества не
само като педагози и научни изследователи, но и като администратори от висок
ранг в публичния сектор, сигурността, отбраната и висшето образование.
Хабилитираният състав в катедрата подпомага активно научната и
преподавателска дейност на асистентите. През отчетния период един от
асистентите в катедрата бе избран за главен асистент.
Информацията за научната квалификация на преподавателите от Катедра
„Национална сигурност” през отчетната 2015/2016 г. е отразена в следващата
таблица:
Катедра
Докторанти Д-р Д. н.
(бр. членове) от състава
на
катедрата
„НС“ (22)
1
20
7
1.3.

Гл.
Доц.
ас. и
ас.

Проф.

Процедури
за
акад.
длъжност

6

10

2

6

Лични квалификации на преподавателите.

Професионалната

подготовка

на

преподавателите

от

Катедра

„Национална сигурност” е висока. Те са специалисти в различни области на
националната сигурност и управление извън сферата на материалното
производство. Всеки един от тях заедно с докторантите активно работи по
съвременни научни задачи и проблеми в областта. Потвърждение за тяхната
висока професионална подготовка и амбиция за усъвършенстване е активното
им участие в научни проекти и докладваните получени резултати на престижни
национални

и

международни

форуми.

Свидетелство

за

високата

им

професионална квалификация са и цитиранията у нас и в чужбина на техни
публикации през изминалата година.
През академичната 2015/2016 година членовете на катедрата са участвали
в национални и международни проекти, публикували са трудове и учебни
помагала, които са показани в таблиците по-надолу.
Част от хабилитираният състав на катедра „Национална сигурност” са
гост преподаватели в други университети и изследователи в научни
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организации.
Повишаването на квалификация на преподавателите от Катедрата е
резултат преди всичко от личното им отношение и мотивация.
2. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
2.1. Учебни планове и програми.
Учебният процес за студентите в ОКС „бакалавър“, за които отговаря и
води катедра „Национална сигурност”, са „ Национална сигурност“, „НС и
КИН” и „Информационна сигурност“. Те са обезпечени с учебни планове и
учебни програми. С оглед оптимизиране провеждането на учебните занятия,
плановете на специалностите са съгласувани и е осигурено

обучението в

потоци. Кредитите на изучаваните дисциплини са съобразени съгласно
изискванията на нормативната база.
Учебните планове и програми на студентите в ОКС „бакалавър“ редовна,
задочна и дистанционна форма на обучение са напълно еднакви, като в задочна
форма на обучение не се изучават езикова подготовка и спорт. Направените
промени в учебните планове са в границите на допустимите от ЗВО 10%.
Учебните планове и програми за учебната 2015/2016 г. включват информация
за броя на кредитите за всяка дисциплина и необходимия брой часове (лекции,
семинари и самостоятелна подготовка) за получаване на тези кредити.
Високата посещаемост на студентите е предпоставка за ефективно
протичане на лекциите и семинарните упражнения. По време на учебната
година, преподавателите от катедрата осъществяват текущ контрол чрез
тестове, курсови работи и проекти.
Катедрата отговаря и води обучение и в ОКС „магистър“, по
специалности

„Национална сигурност“, „Информационна сигурност“,

„Национална сигурност, духовност и лидерство”, “Държавност, духовност
и лидерство в националната сигурност”, „Демография и сигурност“.
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Учебните планове и програми за специалностите след актуализацията им са
приети съответно на Катедрен, Факултетен и Академичен съвет и са утвърдени
от Ректора на УниБИТ.
2.2. Брой на обучаващите се студенти в специалностите на катедра
„Национална сигурност“ за учебната 2015-2016 г.

Таблицa 1
Курс

1-ви курс
2-ви курс

Форма на обучение
Редовна
Задочна
Дистанционна
ДП
ПЛ ДП
ПЛ
ДП
ПЛ
БАКАЛАВРИ
ОКС „бакалавър“ – НС
16
15
1
12 1
15
17
10
18
Общо

Курс

1-ви курс
2-ви курс
3-ви курс
4-ви курс
Курс

1-ви курс
2-ви курс
3-ви курс
4-ви курс

Форма на обучение
Редовна
Задочна
Дистанционна
ДП
ПЛ ДП
ПЛ
ДП
ПЛ
ОКС „бакалавър“ – НСКИН
16
13
19
1
16
21
19
13
25
16
11
Общо
Форма на обучение
Редовна
Задочна
Дистанционна
ДП
ПЛ ДП
ПЛ
ДП
ПЛ
ОКС „бакалавър“ – ИС
13
10
11
13
20
13
2
22
15

Общо

45
60
105
Общо

29
36
53
52
170
Общо

23
24
35
37
4

Общо

Курс

1-ви курс
2-ви курс
Курс

1-ви курс
2-ви курс
Курс

1-ви курс
2-ви курс

119

Общо бакалаври

394

Форма на обучение
Редовна
Задочна
Дистанционна
ДП
ПЛ ДП
ПЛ
ДП
ПЛ
МАГИСТРИ
ОКС „магистър“ – НС
1
2
1
106
1
2
2
56
Общо
Форма на обучение
Редовна
Задочна
Дистанционна
ДП
ПЛ ДП
ПЛ
ДП
ПЛ
ОКС „магистър“ – НСДЛ
3
15
1
3
20
Общо
Форма на обучение
Редовна
Задочна
Дистанционна
ДП
ПЛ
ДП
ПЛ
ДП
ПЛ
ОКС „магистър“ – ИС
1
3
20
2
2
1
26
Общо

Общо

Общо магистри
Всичко бакалаври и магистри

110
61
171
Общо

18
24
42
Общо

24
31
55

268
662

2.3. Организация на учебния процес и учебно-преподавателската
дейност.
Учебният процес в специалностите на Катера „Национална сигурност” се
осъществява в съответствие с нормативните документи за висшето образование
5

и съвременните европейски стандарти. Наред с традиционните форми – лекции
и упражнения, преподавателите от катедрата активно използват нови форми на
организация на учебния процес и учебно-преподавателска дейност като
електронни презентации, мултимедийни версии на учебните дисциплини.
Актуализирано е учебното съдържание в съответствие с най-новите
достижения в областта на националната сигурност, информационните системи
и тяхната сигурност, програмирането, базите данни.
2.4. Практики и стажове.
През отчетната учебна година част от студентите от специалностите, за
които катедра „Национална сигурност” отговаря, проведоха своите учебни
практики, благодарение на проекта, финансиран по ОП „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на МОН. По този
проект студентите имаха възможност да работят във фирми от сектора на
сигурност и ИТ, където в реална работна среда се запознават със съвременните
организационни и технологични проблеми на дейността и усвояваха
практически умения, като прилагаха теоретичните си знания.
2.5.

Подпомагане на обучението и развитието на студентите.
Индивидуална работа със студентите.

Всеки преподавател от катедрата има определени дни и часове за
консултации, но освен това се осигурява непрекъснат контакт със студенти и
извън регламентираното време – личен или чрез интернет.
Посредством тясна работа със студентите се въвеждат различни елементи
в обучението. Чрез поставяни индивидуални задания на студентите и
провежданите обсъждания по време на консултациите, те се запознават с найновите постижения в областта на информационните системи и технологии.
Всички студенти от ІV курс провеждат задължителна специализираща
практика, по време на която студентите осъществяват теоретични и приложни
изследвания в областта на ИТ, запознават се с конкретен научен проблем и го
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описват в курсов проект. През цялото време на подготовката му студентите
поддържат контакт с курсовия си ръководител, който ги подпомага в
разширяването и задълбочаването на познанията им в областта, развива
изграждането на уменията им за формулиране и защита на научна теза. Част от
курсовите проекти прерастват в дипломна работа.
Прием на студенти за учебната 2015/2016 г.

2.6.

Таблица 2. Записали се студенти в първи курс ОКС „бакалавър“

Т

Професионални

ОКС БАКАЛАВЪР

направления и

Редовна Задочна Дистанционна

абл

Шифър

специалности

(бр.)

(бр.)

(бр.)

иц

1

2

3

4

5

а 3.

9.1

Национална сигурност

16

16

13

Об

9.1

Информационна

13

10

16

13

45

39

сигурност

щ
бро

9.1

Национална сигурност

й

и КИН

кан

Всичко

13

Общо 97

дид
ат-

студенти и общ брой на кандидатствалите по специалности в ОКС „бакалавър“.
Учебна година
Специалност

2015 / 2016 г.
Матури

ЕТ

Общо

ИС-редовно

35

119

154

ИС-задочно

24

123

147

НСКИН-редовно

31

202

233

НСКИН-задочно

40

373

413

НС-редовно

34

219

253

НС-задочно

43

392

435
7

Общо

207

1428

1635

Таблица 4. Приоритет на желани специалности кандидат-студенти за
едно място по специалности за 2015/2016 година.
Специалност

Брой кандидат-

Брой кандидат-

студенти-задочно

студенти-редовно

НС

36,25

16,87

НСКИН

34,42

15,53

ИС

12,25
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Таблица 5. Максимални и минимални балове по специалности и форма
на обучение за 2015/2016 учебна година.
Максимален Минимален
ИС – редовно

23,79

15.53

ИС – задочно

23,27

17.99

НСКИН – редовно

23,31

19.97

НСКИН – задочно

22,84

22.66

НС-редовно

23,31

19.56

НС-задочно

23,31

22.01

Таблица 6. Дипломирани студенти ОКС „бакалавър“ към месец
октомври 2014 година
Година

2015/2016
Редовно

Задочно

(бр.)

(бр.)

Информационна сигурност

23

14

Национална сигурност и КИН

24

27

Специалност

Тези резултати се допълват и от статистиката по отношение на
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студентите магистри за учебната 2015/2016 година.
Таблица 7. Записалите се студенти в ОКС Магистър в първи курс,
български граждани за учебната 2015/2016 година
Образователноквалификационна
Специалност

степен
МАГИСТЪР
Редовна

Задочна

(бр.)

(бр.)

Национална сигурност: духовност и лидерство

18

Информационна сигурност

4

20

Национална сигурност

3

107

Таблица 8. Дипломирани студенти към месец септември 2014 година.
Образователноквалификационна
Професионални направления и

степен

специалности

МАГИСТЪР
Редовна

Задочна

(бр.)

(бр.)

Национална сигурност: духовност и лидерство

1

14

Информационна сигурност

3

25

Национална сигурност

3

48

Посочените данни са резултат от добрата организация и провеждане на
кандидатстудентската

кампания

като

съответните

длъжностни

лица и

създадените специално за целта комисии извършиха огромна работа свързана
със:
-

Съставяне, обсъждане и отпечатване на кандидатстудентския
9

справочник. рекламни листовки на български и английски език и плакати.
-

Съставяне на въпроси за тестовете в два варианта. както и

отпечатването им в необходимия брой екземпляри.
-

Организация

на

провеждането

на

конкурсните

изпити.

на

проверяването и оценяването на тестовете. както и оповестяването на
резултатите.
-

Извършване на три основни и едно допълнително класиране на

приетите студенти и тяхното записван.
3.
ПРОЕКТНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ.
ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАТЕДРАТА.
4. ЗАБЕЛЯЗАНИ ЦИТИРАНИЯ
5. РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИ
През академичната 2015/2016 година членовете на катедрата са участвали
в национални и международни проекти, имат научни публикации, забелязани
цитирания , показни в таблиците по-долу.
Количествени показатели

2015

Брой публикации в български
издания,
включени
в
реферативни бази данни
Брой публикации в български
и чуждестранни издания,
които не се реферират
Брой представени доклади на
конференции в страната и
чужбина, отпечатани с пълен
текст
Брой представени доклади на
конференции, отпечатани с
резюмета или непубликувани

2016
10

12

18

9

40

10

Количествени
показатели
Брой монографии
(индивидуални или
колективни)
Брой учебници и учебни
помагала
Брой забелязани
цитирания
Брой отзиви от други
автори за собствени
научни трудове
Брой редактирани научни
монографии и сборници
Брой съставени научни
монографии и сборници
Брой рецензии и
становища в академични
процедури
Брой на рецензии и
отзиви в списания или за
конференции
Брой участия в
редколегии на научни
списания и поредици в
България
Брой получени
национални и/или
международни научни
награди
Брой ръководени
докторанти
Брой научни организации
и научни мрежи, в които
членувате

2015

2016

3
3
22

26

32

45

14

14
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. Публикации в български издания (на български или чужд език),
включени в реферативни бази данни
Списък на публикациите:
1. Jordan Deliversky, How does corruption Affects healthcare sector in
Bulgaria, Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2016, vol.
22, issue 1
2. Maya Lyapina, Mariana Cekova, Maria Dencheva, Assya Krasteva,
MarielaYaneva-Deliverska, Jordan Deliverski, Angelina Kisselova,
Application of nanobiomaterials in restorative dentistry, Journal of IMAB Annual Proceeding (Scientific Papers) 2016, vol. 22, issue 1
3. Jordan Deliversky, Corruption in access to educational institutions, Journal of
IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2016, vol. 22, issue 1
4. Jordan Deliversky, Why is corruption in healthcare sector in Bulgaria so
common?, MedInform, Issue One 2016, Vol. 3, Issue 1, (April)
5. Jordan Deliversky, Preventing corruption in the education system, 7th
International Congress on New Trends in Education – ICONTE, Journal of
educational and instructional studies in the world, June 2016, Volume: 6
Special Issue 1 Article: 20, Pages141-146
6. Jordan Deliversky, Health information technology in exchange of health
information, 26-th Annual Assembly of International Medical Association
Bulgaria (IMAB), Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers)
2016, vol. 22, issue 2
2. Публикации в български и чуждестранни издания, които не се
реферират
Списък на публикациите:
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1. Симеонов, С. Актуални проблеми на българо-албанското културно
общуване. В: Съвременни измерения на европейскотот образователно и
научно пространство, сб. докради. Т. 3, 2015, с. 279-282
2. Симеонов, С. , Р. Радев. Службите за обществен ред и сигурност в
България в сръбско-българските конфликти (1879-1885 г.). В: Юбилеен
сборник в чест на 90-годишнината на проф. д.и.н. Тончо Трендафилов.
УИ „П. Хилендарски“, Пловдив, 2016, с. 208-216
3. Радев, Р. С. Симеонов. Разбойничеството в североизточните български
земи през 1877-1889 г. В: Алманах за историята на Русе, т. 151 Русе, 2015,
с. 58-75
4. Симеонов, С. Актуални проблеми на българо-албанското културно
общуване. В: Съвременни измерения на европейскотот образователно и
научно пространство, сб. докради. Т. 3, 2015, с. 279-282
5. Симеонов, С. Руското военно разузнаване в България (1879-1915). В:
Обществото на знанието и хуманизмът на 21 век. За буквите - о
писменехь, 2016, с.685-691
6. Симеонов, С. К проблемам общественой безопасности.В: Development of
jurisprudence: problems and prospects. London, 2016, p.85-87
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7. Казаков К. Управление на системата за защита на националната
сигурност. Учебно помагало, изд. Софттрейд, С. 2016
8. Казаков К. Управление на информационни услуги. Учебно помагало изд.
Софттрейд, С.2016
9. Казаков, К. Разузнавателна и контраразузнавателна информация в
системата за национална сигурност // Военен журнал, бр. 2, 2015г.
10.Казаков, К. Заинтересовани участници в разузнаването и
контраразузнаването // Военен журнал, бр. 3, 2015г.
11.Казаков, К. Ключови компетентности в разузнавателните и
контраразузнавателните служби // Военен журнал, бр. 4, 2015г.
12. Казаков, К. Стратегическа информация в разузнавателните и
контраразузнавателни служби // Военен журнал, бр. 1, 2016г.
13.Митев, Н., Митева Р. Норми и стандарти за киберсигурност, учебно
помагало, Софттрейд, С., 2016,
14.Деливерски, Й. Възможности за ограничаване на корупционните
практики в сектор “Здравеопазване”. Списание „Варненски медицински
форум“ 2016.
15.Деливерски, Й. Формирането на цените на клиничните пътеки, като
предпоставка за създаване на корупционни практики на централно ниво в
здравеопазването. Списание „Варненски медицински форум“ 2016
16. Павлова, М. Имиджови аспекти на информационната война, „За Буквите
– о писменехь“, София, 2016
17. Денчев, Ст., Павлова, М. Кто смешивает краски? И кто художник в
цветных революциях?, Стратегия России, №3, март 2016г.
18. Denchev, St., Pavlova, M. Color revolutions – the incomplete picture of the
political map of the world, International Journal of research in social sciences,
March, 2016
19.Mitevska-Encheva, М. Correspondence between cultural practices and
adaptation of personality in the university environment in Bulgaria, 2015
http://macrotheme.com/home/the_macrotheme_review_47
20.Mitevska-Encheva, M. Organizational values: intercultural study in
universities, UNESCO International Workshop QED’14, Sofia 2015, Za
bukvite, O’pismenepp. 96 – 105. ISBN 978-619-185-163-8 – online, published
on http://unesco.unibit.bg

3. Представени доклади на конференции в страната и чужбина,
отпечатани с пълен текст
Списък на публикациите:
1. Симеонов, С. Променената среда за сигурност и конкурентоспособността
на обучението в професионално направление 9.1. „Национална сигурност„ в
област на висшето образование 9. Сгурност и отбрана във ВСУ „Ч. Храбър“;
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В: лятна научна сесия на ЮФ – Варна, Международна научна конференция
„Промени в средата за сигурност“ 2016.
2. Симеонов, С. 1946 година. Предизвикателствата пред референдума за
република. В: лятна научна сесия на ЮФ – Варна, Международна научна
конференция, „70 години от обявяването на България за република“ 2016.
3. Мичев, С. Security by power or security by integration ХІV international
Scientific Conference „Management and engineering – 16” – 2016
4. Казаков, К. Органи за криптографска сигурност в България // Втора
научна конференция „Съвременни стратегии и иновации в управление на
знанието“, 2-4 ноември 2015г., гр. Костенец
5. Казаков, К. Прилагане на Балансирана система от показатели за
ефективност в организации за сигурност // Международен семинар
„Съвременни измерения на европейското образователно и научно
пространство. Българо-малтийски културни общувания“ 1 – 8 юни 2015г.
Валета, Малта // Издателство „За буквите – О писменахь“, 2015.
6. Казаков, К. Гарантирано споделяне на информация в системата за
национална сигурност // Научна конференция „Право и интернет“, Бургаски
свободен университет, 21 – 22 май 2016г.
7. Казаков, К. Използване на криптографски средства в Република
България // Кръгла маса „Научни комуникации в Югоизточна Европа.
Българо-турски общувания“, 26 – 27 май 2016г. Република България –
Република Турция.
8. Казаков, К. Подход към информацията, ориентиран към изпълнение на
мисия // Десети международен пътуващ семинар на УниБИТ „Съвременни
измерения на европейското образователно и научно пространство. Българоунгарски културни общувания“ 30 май - 5юни 2016г. гр. Будапеща, Унгария.
9. Митев Н. Достъпът до обществена информация - гаранция за
прозрачност, отчетност и стабилност на управлението. Четвърти национален
семинар с международно участие „Интернет либерализацията –
предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост“
2016
10.Митев Н. Националната сигурност и устойчиво развитие, // Втора научна
конференция “Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието”,
Костенец, 2 - 4 декември 2015
11.Люцканов Е. Евроатлантическата система за сигурност и
предизвиканите предизвикателства. Международна конференция на тема
"Право и Интернет“, Бургаски свободен университет, 2016
12. Люцканов Е. Отбранителните способности на Алианса и техните
проекции за сигурността на Европейския съюз. Доклад на Научна
конференция с международно участие, на тема: „Промени в средата за
сигурност" 24-25 юни 2016 г, организирана от ВСУ, Лятна научна сесия на
Юридически факултет.
13. Люцканов Е. Въздушният и морски суверенитет-водещ системен фактор
при изграждане на съюзната отбрана. Доклад на Научна конференция с
международно участие: „Единно европейско въздушно пространство15

същност и предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнес“. 1112.10.2016
14. Люцканов Е. Европейската сигурност - Военно-политически аспект на
предизвикателствата. Доклад на „Peace& Energy” Conference, Европейски
консерватори и реформисти в София- 22-23.09.2016
15. Люцканов Е. Военното лидерство в системата за сигурност. Доклад на Xта Научна конференция по Лидерство: „Качества на личността и лидерски
практики“
16. Deliversky, J. Preventing corruption in the education system, 7th
International Congress on New Trends in Education – ICONTE, Journal of
educational and instructional studies in the world, June 2016, Volume: 6 Special
Issue 1 Article: 20, Pages141-146
17. Deliversky, J. Health information technology in exchange of health
information, 26-th Annual Assembly of International Medical Association
Bulgaria (IMAB), Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2016,
vol. 22, issue 2
18. Деливерски, Й. Информационните технологии в помощ на борбата с
корупцията – потенциал и предизвикателства, Научна конференция Право и
интернет – БСУ 2016
19. Деливерски, Й. Защита на информационните системи в обекти от
критичната инфраструктура, Научна конференция „Промени в средата за
сигурност” – ВСУ 2016
20. Деливерски, Й. Правни инструменти за борба с корупцията, Научна
конференция
„Актуални
проблеми
на
действащото
българско
законодателство в контекста на правото на Европейския съюз” – ВСУ2016
21. Деливерски, Й. Информационната сигурност в лечебните заведения.
Мерки за подобряването й., Научна конференция "Новата идея в
образованието" – БСУ 2016.
22. Деливерски, Й. Защита на информацията при събиране и обработване на
биометрични данни за медицински услуги, „Четиринадесетата национална
научна конференция с международно участие на тема: Обществото на
знанието и хуманизмът на ХХІ век.“, УниБИТ 2016
23. Жаблянова, Г. Proceedings. Technics. Technology. Education. Safety.
Трудности за сигурността в съвременната университетска информационна
среда. Veliko Tarnovo, 01-03.06.2016
24. Жаблянова, Г. Студентите и информационната сигурност - проблеми и
предизвикателства доклад на Пета юбилейна международна научна
конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура бизнес и
комуникации. УНСС, София 20.04.2016
25. Павлова, М. Специфични подходи на Вишеградската четворка в
контекста на сигурност – бежанска криза. Доклад изнесен съвместно с
докторант Снежана Цекова (УниБИТ) в Десети международен пътуващ
семинар на УниБИТ „Съвременни измерения на европейското образователно
и научно пространство. Българо-унгарски културни общувания“ 30 май - 05
юни 2016 г. в гр. Будапеща, Унгария
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26. Павлова, М. Имиджови аспекти на информационната война. Доклад
изнесен съвместно с докторант Снежана Цекова (УниБИТ) в Десети
международен пътуващ семинар на УниБИТ „Съвременни измерения на
европейското образователно и научно пространство. Българо-унгарски
културни общувания“ 30 май - 05 юни 2016 г. в гр. Будапеща, Унгария
27. Митевска-Енчева, М. Удовлетвореността от труда в частни и държавни
организации.
//
14та
Международна
Конференция
приложната
психология:възможности и перспективи`2015. варна 2015.
28. Митевска-Енчева, М. Конфликти и стратегии за разрешаването им –
междукултурно изследване. // Китен, 2015, Лидерство и организационно
развитие, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университетски
център за управление на конфликти и организационни изследвания.
29.Mitevska-Encheva, M. Сomparative analysis of the dominant value
orientation in the spere of organization and management outside of the material
production,
interdisciplinaryconference,Мalta,
015http://www.internationaljournal.org/malta.html
4. Издадени монографии (индивидуални или колективни)
Списък на монографиите:
1. Иванов, Д., Митова, В. Лидерство и лидерски качества, монография,
УИ „За буквите – О писменах“, С., 2016
2. Деливерски Й. Корупция и превенция на корупцията, издателство „За
буквите – О писменехь“, С., 2015
3. Казаков К. Мениджмънт на информационните услуги в сигурността,
изд. Софттрейд, С. 2016
4. ЗАБЕЛЯЗАНИ ЦИТИРАНИЯ
Списък на цитиранията за 2014-2016:
1. Доц. Константин Казаков цитиран в:
From Accredited Qualification to Certified Skills: The Summer
Knowledge Academy – New Educational Approach in the State niversity of
Library tudies and Information Technologies
Stoyan Denchev , Tereza Trencheva , Dobri Boyadgiev , Diana
Stoyanova , Elena Ignatova , Kostadin Kazakov , Mariela Nankova ,
Nikolay Mitev ,Vasil Zagorov State University of Library Studies and
Information Technologies119 Tsarigradsko Shose Blvd.Sofia – 1784,
BULGARIA
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2. Проф. Стефан Симеонов цитиран в:
Стоянов, Ст. Дейност на специализираните държавни органи в
българия със секретните сътрудници. Албатрос, 2016, с.с. 54, 55, 56,
7,61, 84, 88, 89, 98, 103, 148, 149, 152, 157,186
Радев, Р. Парламентарна практика и правна регламентация за
изграждане на полицейската администрация. В: АМВР, Факултет
„Полиция“, Бюлетин „Полиция“, 2016, бр.34, с.14, 18, 26, 33.
Стаменова, М. Ранни сведения за структури, свързани със
защитата на сигурността в средновековна България (9-14 в.). В: Име и
святост. Годишник на Асоциация „Онгъл“, т. 13, год. IХ, С., 2014. с.с.
212, 214, 219, 221.
Янчев, В. Армия, обществен ред и вътрешна сигурност между
войните и след тях (1918-1923). С., 2014, с. 203
3. Гл. ас. д-р Йордан Деливерски цитиран в:
Mariela Yaneva-Deliverska, Jordan Deliversky, Maya Lyapina.
Biocompatibility of medical devices –legal regulations in the European
union, Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, vol.
21, issue 1 цитирано в Bejinaru Mihoc, A. Botez, A.M., Mituq L.G.
(2015). Regulations in the field of using medical devices. Overwiew. /A.
Bejinaru Mihoc, A.M. Botez, L.G. Mitu. B: 6th International Conference
“Computational Mechanics and Virtual Engineering” COMES 2015 15-16
October 2015, Brasov, Romaniaq p= 457-462
Mariela Yaneva-Deliverska, Jordan Deliversky, Maya Lyapina.
Biocompatibility of medical devices –legal regulations in the European
union, Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, vol.
21, issue 1 цитирано в Ventura Da Cruz Rodrigues Milheiro, A.M.
Exposure to nickel and palladium from dental appliances. Thesis,
University of Amsterdam. Amsterdam, 2015
5. РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИ
1. Калоян Любомиров Малинов
2. Мая Стоянова Стоянова
3. Сибила Костадинова Кусева
4. Десислава Панчева Стоева
5. Пресиян Данчев Петров
6. Атанас Димитров Шмит
7. Васил Валериев Панайотов
8. Златко Христов Каракачанов
9. Йордан Йорданов Начев
10. Петя Николова Добрева
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11. Явор Валериев Атанасов
12. Марин Николов Николов
13. Георги Красимиров Димитров
14. Владимир Евгениев Гунчев
6. МЕДИЙНИ ИЗЯВИ В ПОЛЗА НА УНИВЕРСИТЕТА
По телевизия и радио:
Доц. Константин Казаков: Интервю по БНТ и БТВ и др
електронни медии, във връзка с конференция на тема „Заплахи и
рискове за сигурността на Република България в цифровия свят.
Киберсигурност и киберустойчивост” 5 юли 2016г.
Във вестници, включително в електронни медии
Доц. Константин Казаков: Участие в кръглата маса „Новото лице
на терора – мит и реалност”, организирана от Илияна Йотова, зам.председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи в Европейския парламент и от Института за
стратегии и анализи. 13 май 2016г., отразено в няколко електронни
издания.
Проф. Стефан Симеонов: В БНТ, „БГ История За Никола Гешев“
октомври 2016 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”:
/ПРОФ. Д-Р ЕВГЕНИ МАНЕВ/
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