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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ПАЗАР И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ 

2. Код на курса: 47.1.7.7.55 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 

6. Семестър: седми 

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: гл. ас. д-р Димитър Колев 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид знания и практически 

умения, необходими за правилно ориентиране в състоянието на телекомуникационният 

пазар, факторите, които определят конкурентоспособността на организациите от този пазар, 

както и методите, с които се измерва. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания за специфични понятия и показатели за констатиране състоянието на 

пазарът на телекомуникационни продукти и услуги, и за правилно определяне на цели, 

свързани с постигане на желани пазарни позиции. 

Практически умения за анализиране и оценяване на конкурентоспособността на 

телекомуникационни оператори, на базата на показатели. 

Компетенции: студентите, успешно завършили курса, трябва да са усвоили теоретични 

знания за пазарна информация, критерии за диференциация на пазарите, определяне на 

пазарни дялове на телекомуникационния пазар и др. 

10. Начин на преподаване:  

Начинът на преподаване е в лекционна и дискусионна форма (на семинарните 

упражнения), според спецификата на разглежданата материя, като в учебните занятия се 

използва мултимедия.  

11. Предварителни изисквания: 

От съществено значение са знанията придобити по дисциплините: Аналитична 

микроикономика, Бизнес статистика / Статистически методи в управлението, Динамична 

макроикономика, Организация и управление на телекомуникационните услуги, 

Конвенционален и дигитален маркетинг, Организационно и дигитално лидерство, 

Управление на е-бизнеса с услуги, Онлайн позициониране на услуги, Качество и 

конкурентоспособност на куриерските услуги, Бизнес анализи. 

12. Съдържание на курса:  

В дисциплината се разглеждат теми като: Пазари и критерии за диференциация на 

пазарите. Пазарна информация - същност на понятието. Източници на пазарна информация и 

видове пазарна информация. Пазар на организациите за телекомуникационни продукти и 

услуги. Оценка и анализ на конкурентоспособността на телекомуникационния отрасъл. 

Стимулиране на търсенето и продажбите на продукти и услугите на телекомуникационен 

оператор. Оценка и анализ на конкурентоспособността на организациите за 

телекомуникационни продукти и услуги. Показатели за оценка на конкурентоспособността 

на организациите за телекомуникационни продукти и услуги. Фактори на влияние върху 

конкурентоспособността на организациите за телекомуникационни продукти и услуги. 

Повишаване на конкурентоспособността на организациите за телекомуникационни продукти 

и услуги чрез корпоративната социална отговорност. 
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9. http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx 

10. Политика в областта на електронните съобщения на Република България - 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-
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Допълнителна литература: 
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с изпит под формата на тест и задача върху теоретичния 

материал. Под внимание се взема и активността на студентите по време на самия обучителен 

процес през семестъра. Отчита се индивидуалната и екипна работа на студента през 

семестъра. 

Оценката по дисциплината се оформя чрез точкова система, максималния брой точки, 

който студентите могат да получат е 100 (вж. табл. 1). С оценката, която е образувана от 

получения сбор от точки (от лекции и упражнения), т.е. с текущ контрол, студентът се 

оформя според предварително оповестени критерии. 

Формирането на текуща оценка в курса на обучение е съобразно получени точки и 

подредбата им по шестобалната система, дадено в Таблица 1. 

 

          Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

       

15. Език на преподаване: български 
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