
Мениджмънт на регионалното развитие 

и сигурност 

Специалността „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“ 
е нова и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив 
и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност през първите две 
години включва общообразователни дисциплини: 1) обучение по основни научни 
направления в двусеместриални курсове - глобален свят; основи на правото; 
политически науки; национална сигурност; държавно и публично управление; 
информационни технологии; и 2) практически курсове, като общество и сигур-
ност; УЧР в службите за сигурност и обществен ред; регионално и местно уп-
равление; публичночастно партньорство в сектора за сигурност и отбрана; 
практически аспекти на устойчивото регионално развитие; физическа защита на 
финансови и културно-исторически институции и др. През третата и четвъртата 
година обучението се организира в специализирани курсове към специалността 
и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година специалността 
предлага две специализации, които водят до професионална квалификация. 
Практическото обучение включва стажове в централни и местни, държавни и 
частни структури на сигурността, областни и общински администрации, 
Академията на МВР, ГД „Охранителна полиция“ и др. 

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ: 
Теоретични знания по: 
- системи на сигурността на международно, национално, регионално и 
местно равнище; 
- съвременни природни и антропогенни и други кризи; 
- ранно предвиждане на кризи и конфликти; 
- управление при риск; 
- минимум един западен език и др. 
Практически умения по: 
- организиране на дейностите по защита на сигурността; 
- прилагане на съвременни информационни технологии в сигурността; 
-  лидерски умения в защита на интересите на гражданите и на обществе- 

ните интереси; 
-  превенция на кризи, конфликти  и др. 

Какво може да работи след завършване? 

• специалист по сигурност; 

• административен специалист; 

• мениджър, ръководител и експерт 

• специалист по администриране на политики; 

• експерт по международно сътрудничество и европейска интеграция; 

• експерт по управление на кризи и отбранително-мобилизационна под-

готовка и др.; 

• експерт по сигурност в държавната и местната администрация. 
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на 

обучение -редовна и задочна. 
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по спе-

циалността „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“. 


