
Уважаеми читатели на списание Право, политика, администрация,    

Представям на вашето внимание втория брой за 2021 г. на е-списание "Право, политика, 
администрация".  В този брой, както и в следващите броеве на списанието, ще бъдат 
публикувани част от докладите, представени на проведената научна конференция на тема: 
„Новите предизвикателства пред националната сигурност и публичната администрация”, 
организирана съвместно от Югозападен университет „Неофит Рилски“ –  Благоевград, Правно-
исторически факултет, катедра „Национална сигурност и публична администрация“ и 
Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, Факултет 
Информационни науки, катедра „Национална сигурност“. В конференцията взеха участие над 
45 преподаватели, докторанти и студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“ –  
Благоевград, Университета по библиотекознание и информационни технологии, София, 
Националния военен университет „Васил Левски“, Велико Търново и Военна академия „Георги 
Стойков Раковски“, София. Бяха представени 10 пленарни доклада, в които се разглеждат 
актуални предизвикателства пред националната сигурност и управлението в публичната сфера. 
В този брой започва публикуването на част от представените от участниците във форума 
доклади, които съответстват и на изискванията на списанието за публикуването им като статии. 

Публикуваните статии, са с тематика свързана с информационната сигурност и защитата 
на личните данни на гражданите, националната, европейската и международни стратегии за 
сигурност, приоритетите на Република България в сферата на националната сигурност и 
тенденциите в тази сфера, ролята и значението на публичната администрация и 
специализираните служби за националната сигурност и др. Извън тематиката на докладите е 
статията посветена на историческо развитие на международноправните инструменти за 
противодействие на трафика на деца, като трябва да отбележим, че това е тема, която често 
присъства на страниците на списанието ни. 

Надявам се списанието да продължи да ви интригува и след направените в него промени 
през тази година-промяна в редакционната колегия и намаляването на издаваните броеве до 2 
годишно.  За  това,  убедена съм, ще допринесе  и разширяването на  кръга на авторите, 
публикуващи в нашето списание. 

Тук е мястото да изкажа своята и на редакционната колегия благодарност, на професор 
д-р Добринка Чанкова-първият главен редактор на списанието, за положените неимоверни и 
последователни усилия за създаването и утвърждаването на списанието, като такова със свой 
собствен облик и значение в областта на правото, политиката и администрацията, насочено към 
предоставяне на трибуна за изява на предимно млади учени и изследователи. 

Предстои ни да изпратим една изключително трудна и сложна година-за всеки от нас, 
както и за списанието.  Но същевременно и интересна, и богата на събития.  Вярвам,  че  ще  
имаме  сили да продължим да изпълняваме успешно мисията на списанието с ентусиазъм и 
професионализъм. 

Използвам повода да  ви  пожелая  прекрасни  Коледни и Новогодишни празници,  и 
здрава и успешна да е Новата 2022 година!   
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Главен редактор 


