
 
 

МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМ 
II СЕМЕСТЪР 

ВАЖНО НАПОМНЯНЕ! 
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 техически 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 

20.03.21 
 

14.00-18.15 
Стратегически анализ на регионалната 
сигурност  
доц. д-р Г. Стойковски 

21.03.21 9.00-13.15 
Стратегически анализ на регионалната 
сигурност  
доц. д-р Г. Стойковски 

14.00-18.15 
Стратегически анализ на регионалната 
сигурност  
доц. д-р Г. Стойковски 

27.03.21  9.00-13.15 
Психология на криминалното и терористично 
поведение 
проф. д-р Гайдаров 

14.00-18.15 
Управление на разузнавателната и 
контраразузнавателна дейност 
проф. д-р Савов 

28.03.21 9.00-13.15 
Психология на криминалното и терористично 
поведение 
проф. д-р Гайдаров 

14.00-18.15 
Управление на разузнавателната и 
контраразузнавателна дейност 
проф. д-р Савов 

03.04.21 9.00-13.15 
Психология на криминалното и терористично 
поведение 
проф. д-р Гайдаров 

14.00-18.15 
Психология на криминалното и терористично 
поведение 
проф. д-р Гайдаров 

10.04.21 9.00-13.15 
Психология на криминалното и терористично 
поведение 
проф. д-р Гайдаров 

14.00-18.15 
Управление на разузнавателната и 
контраразузнавателна дейност 
проф. д-р Савов 

11.04.21 9.00-13.15 
Психология на криминалното и терористично 
поведение 
проф. д-р Гайдаров 

14.00-18.15 
Управление на разузнавателната и 
контраразузнавателна дейност 
проф. д-р Савов 

17.04.21 9.00-13.15 
Управление на международни кризи и 
конфликти 
проф. д.ик.н. Николов 

14.00-18.15 
Управление на международни кризи и 
конфликти 
проф. д.ик.н. Николов 

18.04.21 9.00-13.15 
Управление на разузнавателната и 
контраразузнавателна дейност 
проф. д-р Савов 

14.00-18.15 
Управление на разузнавателната и 
контраразузнавателна дейност 
проф. д-р Савов 

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


08.05.21 9.00-13.15 
Управление на международни кризи и 
конфликти 
проф. д.ик.н. Николов 

14.00-18.15 
Управление на международни кризи и 
конфликти 
проф. д.ик.н. Николов 

09.05.21 9.00-13.15 
Управление на международни кризи и 
конфликти 
проф. д.ик.н. Николов 

14.00-18.15 
Управление на международни кризи и 
конфликти 
проф. д.ик.н. Николов 

 

 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛ                       

имейл за връзка 
ЛИНК 

проф. д.ик.н. Николов 
nikolov_n@mail.bg  

Платформа, линк и код ЗУУМ, Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/6519898595?pwd=SVdRTEdpdmU0eDJad3BwMTlQWmovQT09 
Meeting ID: 651 989 8595 
Password: 416391 
 

проф. д-р Гайдаров 
kdarov@abv.bg  

https://meet.google.com/xpp-maqy-jmw 
  

проф. д-р Савов 
ilin_savov@abv.bg  

https://meet.jit.si/I_Savov_PU 
  

доц. д-р Стойковски 
goranstojkovski@yahoo.com   

https://meet.jit.si/meet.uni-plovdiv.bg/doc.d-r.Stoykovski_Goran_SARS 
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