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• Национална сигурност на Република
България.
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• Разузнаване и анализ на
информацията.
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• Киберсигурност.
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отбраната.
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• Здравна сигурност.
• Енергийна сигурност.
• Патриотизъм и народопсихология на
българския народ.
• Военна история.
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ЗА НАЦИОНАЛНАТА
СИГУРНОСТ ОТ ВСИЧКИ
ГЛЕДНИ ТОЧКИ!

Уважаеми читатели, пред Вас
е първият брой на списание “Национална сигурност” в което ще
намерите статии писани от специалисти и експерти, работещи в
различни области на националната сигурност.
Българите сме носители на древен ген и древни традиции, но днес
ние сме във финансова, демографска и културна криза, която влияе
на всички аспекти на националната сигурност на България. Списанието „Национална сигурност“ се
опитва да покаже всички гледни
точки влияещи на тези процеси и
ще бъде интересно за всички родолюбиви българи.
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Дизайн и оформление:
Руси Димитров
Силвия Маркова
Уеб дизайн:
Ивайло Начев
https://nacionalna-sigurnost.bg

Свиленка Атанасова
издател

съдържание
Предизвикателства пред
диверсификацията на енергийните

Балканите и България ........... 4

ресурси на

Съвременни интерпретации на
разузнаването и информационните
процеси в бизнеса

Принципи

................................. 12

на дефанзивното

контраразузнаване

. ............................... 18

Военната наука и националните
интереси на руската федерация . ............ 22
Киберсигурността – ключов
елемент от националната сигурност
на държавата

......................................... 29

Взаимодействие на криминална
полиция с други структурни звена
в

МВР при разкриване на

престъпления. ........................................ 33

К лиматичните промени и влиянието
им върху средата на сигурност . ............ 39
Никола Попов – сам сред свои
и чужди .................................................. 47
Бележит български родов клон,
пресъхнал в сталинските лагери
на смъртта

............................................. 53

Международната дунавска комисия
с българско участие – от сигурността и

разбирателството до
изменчивостта в реалностите
по реката 1919-1940/1944 г. .................. 65

StillZee Art Consultancy Ltd. .............. 69

снимки
от откриването
и редакцията

ВИКТОРИ ИЗДАТ
Е ОСНОВАНА НА 15 .09. 2011 Г.
В ГР. СОФИЯ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, ДИЗАЙН И ПЕЧАТ
ДИГИТАЛЕН И ОФСЕТОВ ПЕЧТА - СПИСАНИЯ, КНИГИ, БРОШУРИ
КАЛЕНДАРИ - ТРИ СЕКЦИОННИ, КАЛЕНДАР-БЕЛЕЖНИЦИ
СУБЛИМАЦИОНЕН ПЕЧАТ - ЧАШИ, СТЪКЛО, СУВЕНИРИ
ТЕРМОПЕЧАТ - ТЕКСТИЛ, КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ, СТЪКЛО

ЛАЗЕРНО ГРАВИРАНЕ - КОЖА, ДЪРВО, МЕТАЛ
ЗНАМЕНА, ЗНАЧКИ, СТИКЕРИ, ЕТИКЕТИ
РЕЖЕЩ ПЛОТЕР - РЯЗАНЕ НА ФОЛИЯ
КАРТИЧКИ, ПОКАНИ, УНИКАТИ
ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ
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