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Професионално направление: 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Специалност: МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ
2. Код на курса: 22.2.4.0.23
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 2
8. Име на лектора: проф. дтн инж. Димитър Радев
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции:
Успешно положилите изпита по “Управление и регулиране на телекомуникациите” ще
придобият необходимия минимум от теоретични и практически познания в юридическата
материя, свързана с телекомуникациите и видовете разрешителни и регулационни режими
в сектора, както и различните процедури, предвидени в ЗЕС, ЗПУ, ЗРТ, ЗЕДЕП и
Регламентите на ЕО и ЕС. Те ще знаят: 1) същността, съдържанието и особеностите на
националното и европейсото законодателство в телекомуникационния сектор; 2)
тенденциите в развитието на регулационните и лицензионните режими в
телекомуникациите; 3) проблемите и организационните трудности в процедурите по
контрол и администриране в телекомуникациите. Те ще могат: 1) да познават цялостното
национално и европейско законодателство, да познават и използват различните
разрешителни и лицензионни процедури в сектора; 2) да взимат компетентно отношение
при реализиране на лицензионни или разрешителни процедури в сектора на
далекосъобщенията.
10.Начин на преподаване: лекции, практически упражнения
11.Предварителни изисквания:
Дисциплината има връзка с всички останали дисциплини, защото формира
нормативната основа за правно регламентираното използване на всички видове технически
средства, цифрова и
аналогова електроника, предаване на данни, измервания в
електрониката и др.
12. Съдържание на курса:
Съдържанието на програмата обхваща основните въпроси, свързани с правното
регулиране и видовете разрешителни режими в телекомуникационния сектор, изследване на
нормативната база, видовете административни процедури, административно
наказателната отговорност, осъществяваната държавна секторна политика в областта
на далекосъобщенията и пощенските услуги от Комисията за регулиране на съобщенията и
разбира се, нормативните документи на ЕС. В часовете за практически упражнения
студентите изучават различните правни казуси, административни процедури и видовете
документооборот в процедурите, свързани с регулационните и разрешителни режими в
сектора на телекомуникациите.
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14. Методи и критерии на оценяване:
Дисциплината завършва с текуща оценка. Проверяват се усвоените от студента знания
по дисциплината и едновременно с това се оценяват неговите умения да мисли в реално
време за решаване на поставени проблеми.
За оценка на студентите се използва точкова система. Преди всяко практическо
упражнение се проверява предварителната подготовка на студентите за
упражнението (входящ контрол), а след завършване на половината от материала се
провежда контролна работа (изходящ контрол). От работата си на упражнения
(входящ и изходящ контрол) студентите могат да получат до 10 точки.
Двете контролни работи (в средата и края на дисциплината) се оценяват сумарно на 90
точки, към които се добавят точките, събрани по време на семестъра от
практическите упражнения.
15. Език на преподаване: български

