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Борба със съвременния тероризъм и форми на военно
противодействие
Генератори на радикализация и тероризъм в
постмодерната епоха в контекста на националната
сигурност
Информационни технологии при вербоването на
терористи и възможни методи за противодействие
Проблеми с днешната героизация на тероризма
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Ролята на жените в терористичните групировки
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Европейско
полицейско
сътрудничество
при
неутрализиране на терористични заплахи
Съвременни аспекти при осигуряване на сигурността в
туризма и хотелското настаняване
Осигуряване на сигурността в корпоративни обекти и
туристически комплекси
Тероризмът и съвременната медийна среда
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Иванов

1.
2.
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10. Противодействие на тероризма чрез борба с корупцията
11. Възможни рискове и заплахи на етно-религиозното
противопоставяне на Балканите
12. Аспекти на защитата от терористична заплаха на
публични обекти с особено значение.
13. България и Западните Балкани (Албания, Босна и
Херцеговина, Косово) в контекста на сигурността и
противодействието на радикализацията
14. Парични потоци за финансиране на тероризма и методи
за противодействие

Камен Попов
Йордан Динев
Ани Салич
Наталия
Георгиева
Мариета
Николова
Георги Тончев

15. Анализ на особеностите на тероризма след атентатите на
11 септември 2001
16. Развитие на структурата и организацията на
терористичните формирования.
17. Действия на специализираните групи от системата за
сигурност при решаването на заложнически кризи
18. Обществено – политически отношения и свързаните с
това анархия и тероризъм.
19. Масови комуникации при овладяване на последствията от
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Анализ на рисковете за физическата защита на
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Руско-Чеченския конфликт 1990-2010 – политически,
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национални и религиозни аспекти
Иванов
Организация на противодействието на тероризма в обекти с
Слави
масово пребиваване на хора.
Димитров
Планиране на действията по физическата защита на
Станислав
информационен обект.
Тодоров Пеев
Развитие на методите и формите за осъществяване на Стоян Стоянов
терористични актове.
Тероризма и международната престъпност - корупцията
Теодора
Станчева
като фактор
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