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8 ноември 2017 г., сряда 

Голяма конферентна зала, УНСС 

9.30 – 10.00 ч.  
 

10.00 – 10.30 ч. 

Регистрация на участници 
 

Официално откриване 

проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС 

проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на 
инфраструктурата“ и ръководител на  катедра „Национална и регионална 
сигурност“ в УНСС 

Илия Кузманов, председател на Настоятелство на Фондация „Общество и 
сигурност“ и зам.- председател на УС на СФСМВР 

доц. д-р Александър Вълков, ръководител катедра “Публична администрация“ 

Георги Кръстев, секретар на Съвет по сигурност в Министерски съвет  
 

10.30 – 12.00 ч. ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ 

проф. д-р Димитър Димитров, УНСС, ръководител  на катедра „Национална 
и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ 
МВР 2030: Управляемост, централизация – децентрализация и публично-
частно партньорство 

проф. д-р Николай Радулов, НБУ, ръководител департамент „Национална и 
международна сигурност“  

Промяна или реформа – хронична конфронтация в сектор "Сигурност" 

проф. д-р Тилчо Иванов, УНСС, катедра „Национална и регионална сигурност“ 
Базирано на резултати управление на ресурси в МВР 

проф. д-р Николай Арабаджийски, НБУ, секция „Публична администрация“ 
към департамент „Администрация и управление“  

Политики за подбор на служители в Министерството на вътрешните 
работи на Република България 

проф. Петър Христов,  Варненски свободен университет, декан на 
„Юридически факултет“ 

За системата за защита на националната сигурност според ЗУФСЗНС 

Валентин Попов, СФСМВР 

„Реформите“ в МВР и влиянието им върху мотивацията на служителите. 
Ролята на социалния диалог. 
 

ДИСКУСИЯ 
 

12.00 – 13.30 ч. Обяд – коктейл 

 

 Зала ”Научни съвети”, УНСС 

13.30 – 15.00 ч. РЕФОРМИ В ПРОМЕНЕНАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ 

Модератори: проф. д-р Димитър Димитров, Илия Кузманов 

 

 доц. Иво Великов, Академия на МВР 

Организационно развитие в МВР 2030 

доц.д-р Теодор Дечев, Висше училище по икономика и сигурност 

Променената среда за сигурност в контекста за очакванията ни за 
бъдещето на труда 



 

Татяна Иванова, Българска стопанска камара и докторант във факултет 
„Национална сигурност и отбрана“ във ВА „Г.С.Раковски“ 

Перспективи и възможности за усъвършенстване на частните услуги за 
сигурност в България  

Пламен Атанасов 

Хакерите между сигурността в и извън киберпространството  

Ралица Друмева, студент 
Новости в  законодателната политика на Република България за 
противодействие на тероризма 
Богдан Панайотов 

Ролята на полицията в борбата с тероризма: сравнителен анализ между 
България и Япония 
 

 Малка конферентна зала, УНСС 

13.30 – 15.00 ч. МВР И ГРАЖДАНИТЕ: ЛИНИИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Модератори: доц. д-р  Деница Горчилова, Радостина Якимова 
 

 

 Калин Калинов, докторант във ФЖМК в  СУ „Св. Климент Охридски“ 

Повишаване на ефективността на МВР чрез подобряване на имиджа на 
служителите 

Весела Марева, Венета Узунова 

Взаимодействие на младите хора с МВР  - ключова стъпка към формирането 
на социални и граждански компетентности 

Радостина Якимова, фондация „Общество и сигурност“ 

Форми на участие на гражданите в процеса на изготвяне на политиките за 
сигурност в Република България 

Габриела Павлова, докторант  

Има ли връзка между качеството на услугата „сигурност“ и нивата на 
раждаемост в България? 

Ясен Цветков, докторант 

Роля на гражданите и местното самоуправление в променената среда за 
сигурност 

Радостина Якимова, фондация „Общество и сигурност“ 

Културата на сигурността: ключова стъпка към взаимодействието между 
гражданите и институциите;  
 

 Голяма конферентна зала, УНСС 

13.30 – 15.45 ч. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО 

Модератори: проф. д-р Николай Арабаджийски, Илия Хрисимов  
 

 д-р Борис Прешелков и Илия Хрисимов, СФСМВР 

Професионална подготовка в МВР 

 доц. д-р  Ирина Георгиева (Технически университет – София) и Ели Димова 
(Prime Line Consultants International) 

Управление на професионалния стрес чрез усъвършенстване на човешкото и 
организационното представяне 

Радка Павлова, СФСМВР 

Нуждата от въвеждане на минимални стандарти за полицейските 



служители в ЕС  

 

 Деница Дачева,студент 

Мотиви, нагласи и професионална удовлетвореност при служителите на 
МВР 

Десислава Грахльова,  СФСМВР 

Анализ на обучението и развитието на човешките ресурси в гранична 
полиция 

д-р Албена Предоева и д-р инж. Надя Рангелова, СФСМВР 

Квалификацията на експертите от криминалистичните лаборатории на 
МВР – ключов фактор за качеството на услугата „сигурност“ 

Деница Дачева, студент  

Взаимодействие между трудов стаж, емпатия и бърнаут при служителите 
на МВР  

Димитър Попов, СФСМВР 

Условията на труд – ключов фактор за развитието на МВР 

д-р инж. Надя Рангелова и д-р Албена Предоева, СФСМВР 

Стандартизация в криминалистиката – гаранция за по-високо качество на 
услугата „сигурност“ 

Иван Атанасов, студент 

Мотивация на служителите в МВР 

 

16.00 – 16.30 ч. ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ЗАКРИВАНЕ НА НАУЧНО-ПРИЛОЖНАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Модератори: проф. д-р Димитър Димитров,  доц. д-р Александър Вълков, 
доц. д-р  Деница Горчилова, проф. д-р Николай Арабаджийски  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
За контакти: 
Фондация „Общество и сигурност“ 
Радостина Якимова, организационен 
комитет 
тел.: (02) 983 44 45 
e-mail:   conference.MoI2030@gmail.com 
                ssf@ssf-bg.eu 
website: http://conference.moi2030.ssf-bg.eu/  
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