
МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И 
АНТИТЕРОРИЗЪМ 

 
 

I СЕМЕСТЪР 
 

Лекциите ще се провеждат в електронна среда.  
В таблицата под разписанието са публикувани линковете за достъп до виртуалната 

аудитория на всеки преподавател.  
 
 

ВАЖНО! 
Във виртуалните класни стаи ще може да се влиза само след  задължителна Ваша 

регистрация в:  https://e-portal.uni-plovdiv.bg, 
с която ще получите и акаунт за университетската електронна поща в Gmail.  
За да сте сигурни, че няма да срещнете технически затруднения по време на Вашето 

регистриране и обучение, обърнете внимание и следвайте стъпките от видеоклипа: 
https://www.facebook.com/FISNPU/videos/1150681521994882/ 

  
Дата час час 

20.11.21 9.00-13.15 
Мениджмънт на системата за национална 

сигурност                
проф. д.н. Николай Николов 

14.00-18.15 
Защита на критичната инфраструктура от 

радиационни и химически аварии 
проф. д-р Никифор Стефанов 

27.11.21 9.00-13.15 
Защита на критичната инфраструктура от 

радиационни и химически аварии 
проф. д-р Никифор Стефанов 

14.00-18.15 
Мениджмънт на системата за национална 

сигурност                
проф. д.н. Николай Николов 

28.11.21 9.00-13.15 
Защита на критичната инфраструктура от 

радиационни и химически аварии 
Проф. д-р Стефанов 

14.00-18.15 
Мениджмънт на системата за национална 

сигурност                
проф. д.н. Николай Николов 

04.12.21 9.00-13.15 
Мениджмънт на системата за национална 

сигурност                
проф. д.н. Николай Николов  

14.00-18.15 
 Защита на критичната инфраструктура от 

радиационни и химически аварии 
проф. д-р Никифор Стефанов  

05.12.21 9.00-13.15 
 Защита на критичната инфраструктура от 

радиационни и химически аварии 
проф. д-р Никифор Стефанов  

14.00-18.15 
Мениджмънт на системата за национална 

сигурност                
проф. д.н. Николай Николов  

11.12.21 9.00-13.15 
Мениджмънт на системата за национална 

сигурност                
проф. д.н. Николай Николов 

14.00-18.15 
Защита на критичната инфраструктура от 

радиационни и химически аварии 
проф. д-р Никифор Стефанов  

12.12.21 9.00-13.15 
 Тероризъм и активна сигурност 

доц. д-р Алексей Петров 

14.00-18.15 
Увод в съвременната стратегия 

проф. д,н. Румен Кънчев 
18.12.21 9.00-13.15 

Тероризъм и активна сигурност 
доц. д-р Алексей Петров  

14.00-18.15 
Увод в съвременната стратегия 

проф. д,н. Румен Кънчев  

https://e-portal.uni-plovdiv.bg/
https://www.facebook.com/FISNPU/videos/1150681521994882/


19.12.21 9.00-13.15 
Тероризъм и активна сигурност 

доц. д-р Алексей Петров 
  

14.00-18.15 
Увод в съвременната стратегия 

проф. д,н. Румен Кънчев  

08.01.22 9.00-13.15 
Тероризъм и активна сигурност 

доц. д-р Алексей Петров 

14.00-18.15 
Увод в съвременната стратегия 

проф. д,н. Румен Кънчев  
09.01.22 9.00-13.15 

Тероризъм и активна сигурност 
доц. д-р Алексей Петров 

14.00-18.15 
 Увод в съвременната стратегия 

проф. д,н. Румен Кънчев  
15.01.22 9.00-13.15 

Тероризъм и активна сигурност 
доц. д-р Алексей Петров 

14.00-18.15 
 Увод в съвременната стратегия 

проф. д,н. Румен Кънчев 
 
 
 

ДИСЦИПЛИНА 
ПРЕПОДАВАТЕЛ 

ЛИНК 

Увод в съвременната стратегия 
проф. д,н. Румен Кънчев 

http://meet.google.com/brz-pzhw-qzg 

Тероризъм и активна сигурност 
доц. д-р Алексей Петров 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/6519898595?pwd=SVdRTEdpdmU0eDJad3BwM
TlQWmovQT09 
Meeting ID: 651 989 8595 
Password: 416391 

Мениджмънт на системата за национална 
сигурност                
проф. д.ик.н. Николай Николов 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/6519898595?pwd=SVdRTEdpdmU0eDJad3BwM
TlQWmovQT09 
Meeting ID: 651 989 8595 
Password: 416391 

Защита на критичната инфраструктура от 
радиационни и химически аварии 
проф. д-р Никифор Стефанов 

https://meet.google.com/mtk-ipcq-cnr 
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