
НАШИТЕ АВТОРИ 

Проф. д-р Нина Дюлгерова е старши научен .сътрудник в Института по 

история на Българската академия на науките от май 1997, доцент във 
Варненския свободен университет "Ч. Храбър" от септември 2000, 
професор на ВСУ от април 2001, Директор на програма "Международни 
отношения, политология" във ВСУ от юли 2000 г„ член на Учебно

научния съвет на УЧебно-научния комплекс "Обществени науки" от юли 
2000 г„ член на Българската асоциация по военна история от 2000. 

Доц. д-р Николай Димитров Слатински е преподавател по Международна 

и национална сигурност и по Управление на политиката за сигурност и 

отбрана в Академията на МВР, във Военна академия, във Варненския 

свободен университет и в УНСС. Бивш секретар по националната 

сигурност на президента Георги Първанов по време на неговия първи 

мандат (2002-2006 г.). Председател на Комисията . по национална 

сигурност в 36-то ОНС (1992-1994 г.). Автор на две научни монографии: 
"Измерения на сигурността" (2000 г.) и "Националната сигурност -
аспекти, анализи, алтернативи" (2004 г.). Има 54 научни публикации, от 
които 8 в чуждестранни издания. Владее руски и английски език. 

Д-р Петър Митов е преподавател в катедра "Международно право и 

международни отношения" в Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Н. 

Рилски". Дипломат от кариерата, лектор в УНСС, ръководител на 

Балканска асоциация за изследване на бъдещето. Работи по проблемите на 

външнополитическото прогнозиране и геополитиката. 

Момчил Дойчев Баджаков е доцент по Политология от 2001 г. Преподава 

в департамента по Политически науки на Нов български университет и в 
Правно-историческия факултет на Югозападния университет "Н. Рилски" 
Благоевград „Политология", „Методи на политическите науки", 
„Политически партии", „Демокрация и масмедии" и „Теория и практика 

на международните преговори". Доктор по философия от 1988 г. Негови 
са книгите „В какво общество живеем?" (1993), "Политика. Основи на 
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политиката" (2002), "България в кръговете на аномията" (1998) и 

"България след 1997 г. - ефектът на тунела" (2000) (последните две в 
съавторство с Ж. Владимиров, И. Кацарски и Т. Тодоров) и др. 

Имер Исмаили е доктор по Политически науки на Нов български 

университет. Известен македонски журналист. Водещ на актуални 

политически предавания по Втори канал на Македонската телевизия. Бил 

е заместник-председател на Македонската телевизия по време на първото 

правителство на ВМРО (ДПМНЕ). 

Доц. д-р Мария Чавдарова е преподавател по международни отношения и 

политология в Бургаски свободен университет и УНСС. Заместник-декан 

на Юридически факултет в Бургаски свободен университет. Един от най

известните български балканисти. 

Доц. д-р Искра Баева е преподавател по история в Историческия факултет 

на СУ "Св. Климент Охридски". Специализирала е в Полша и в САЩ. 

Автор е на трудове по проблеми на централноевропейски държави 

(Полша, Унгария, Чехословакия), както и по модерна история на България 

и на Източна Европа: „Източна Европа", „България и Източна Европа", 

„Българските преходи" и др. Участва в международни проекти, посветени 

на края на "Студената война" и на прехода към парламентарна 

демокрация. 

Проф. д-р ик. н. Владимир Чуков, роден на 22.04.1960 г. в Атина, Гърция, е 
арабист, университетски преподавател и един от българските авторитети в 

областта на политиката на Близкия Изток и исляма. Автор е на редица 

книги и изследвания в тази област. Учи във френски колеж в Тунис, а 

впоследствие завършва френската гимназия в София. Дипломира се във 

факултета по обществени науки на Дамаския университет, Сирия. 

Защитава дисертация на тема „Политическата партия в арабския свят през 

последните две десетилетия (1970-1990). Сравнителен анализ" и получава 
степента „доктор". През 1998 г. става доцент, през 2005 г. - доктор на 

икономическите науки, а през 2007 г. - професор. Преподава в редица 

български университети - Варненския свободен университет, Софийския 

университет „Св. Кл. Охридски", Нов български университет и други. 

През периода 1995 1998 г. е главен редактор на списание 

„Международни отношения". През 1999 г. създава неправителствената 

организация „Български център за близкоизточни изследвания", а през 

2002 г . ...:... „Център за регионални и конфесионални изследвания". От 2005 
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г. е научен секретар на специализирания научен съвет по международни 

отношения към ВАК, а от 2006 г. - член на комисията по обществени 

науки към ВАК. Член е на редколегиите на сп. „Геополитика" и 

„Философски форум". През 2008 г. създава информационно-аналитичния 

сайт по проблемите на Близкия и Среден Изток "Orient.bg", 
http://www.orientbg.info. Член е на редица международни научни 

организации, сред които са European Association for Middle East Studies, 
Central Eurasian Society Studies и други. Трудовете му са издавани в САЩ, 
Великобритания, Франция, Италия, Германия, Русия, Турция, Румъния и 

др. 

Д-р Милена Калфова, доктор по Балканистика, е специализирала в 

Сръбската академия на науките и изкуствата. От 1997 до 2000 г. е 

международен репортер и редактор в Нова телевизия. Работи по 

националните проблеми на бивша Югославия. 

Д-р Николай Попов е асистент в Катедра „Международно право и 

международни отношения" на Правно-историческия факултет на ЮЗУ 

„Неофит Рилски" - Благоевград. През 2007 година защитава дисертация 
на тема „Глобализация и европеизация - интегративни връзки и 

предизвикателства". Води семинарни упражнения по Теория на 

международните отношения. 

Мирослава Йорданова е хоноруван асистент и докторант по 
Международно право и международни отношения в Правно-историческия 

факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски" гр. Благоевград. 

Работи върху Международните морски престъпления под научното 

ръководство на чл. кор. проф. д-р Александър Янков. Специализирала е в 

Международната академия по морско право в остров Родос, Гърция. 
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