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ЗА НАЦИОНАЛНАТА 
СИГУРНОСТ ОТ ВСИЧКИ 
ГЛЕДНИ ТОЧКИ!

Уважаеми читатели, пред Вас 
е първият брой на списание “На-
ционална сигурност” в което ще 
намерите статии писани от спе-
циалисти и експерти, работещи в 
различни области на национална-
та сигурност.

Българите сме носители на дре-
вен ген и древни традиции, но днес 
ние сме във финансова, демограф-
ска и културна криза, която влияе 
на всички аспекти на национална-
та сигурност на България. Списа-
нието „Национална сигурност“ се 
опитва да покаже всички гледни 
точки влияещи на тези процеси и 
ще бъде интересно за всички родо-
любиви българи. 

https://nacionalna-sigurnost.bg

Свиленка Атанасова
издател
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