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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: СМАРТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИОНИТЕ 

2. Код на курса: 28.3.2.0.21 

3. Вид на курса: факултативен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 3 

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 базови знания за контекста 

на интелигентната специализация на регионите, нейната важност и значимост за обществото, 

бизнеса и икономиката. Фокус е поставен върху Европейската и българската политика и 

стратегия за осъществяването ѝ. 

В резултат от обучението по дисциплината студентите придобиват: 

Основни знания за спецификите на смарт специализацията на регионите; запознават се с 

политики и приоритетите на регионалната специализация в Република България; в практико-

приложен план се представят особеностите на глобалните предизвикателства за 

дигитализация, предприемачество и лидерство в контекста на специализацията на регионите. 

Практически умения за идентифициране на ключови фактори и предпоставки за 

осъществяване на интелигентна специализацията; разработване на концепции на политики за 

бизнес организации в съответствие с изискванията на съответната национална политика и 

приоритетни оси. 

Компетенции: В резултат от обучението си по дисциплината студентите, трябва да са 

усвоили принципите на смарт специализацията и развитието на регионите и да могат да ги 

интегрират в своето професионално и лично поведение. 

10. Начин на преподаване:  

 Методът на преподаване е в лекционна и дискусионна форма, според спецификата на 

разглежданата материя. Използва се проблемен и критичен анализ. В учебните занятия се 

използва мултимедия. 

11. Предварителни изисквания: 

Необходими предварителни знания по дисциплините: „Европейска проектна политика“, 

„Регионално лидерство“, „Преструктуриране на икономически структури“, „Устойчиво 

развитие“, включени в учебния план на специалността 

12. Съдържание на курса: 

Дигитализация на икономиката. Дигитализацията в контекста на интелигентната 

специализация. Смарт специализацията в европейското териториално пространство. 

Същност и роля на смарт специализацията в Република България. Визия и основни 

приоритети. Състояние на смарт специализацията в Република България. Обща 

макроикономическа рамка. Географска и секторна специализация. Капацитет за иновационно 

и научно-изследователско развитие. Капацитет в областта на информационно 

комуникационните технологии (ИКТ). Електронно управление, образование и научни  

изследвания. Социални фактори за ИКТ развитие. Разходи и инвестиции в ИКТ. Дейности за 



подобряване на сътрудничеството наука-бизнес. Дейности водещи до адекватна среда и 

инфраструктура. Смарт специализация и предприемачество. Екологизацията на 

производството. Пазарно лидерство и смарт специализация. 
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14. Методи и критерии на оценяване: 

В хода на учебния курс студентите, участват в дискусии и получават проект и задачи за 

самостоятелна работа, които са предпоставка за поставянето на текуща оценка по 

дисциплината. Тежест на оценяването: 

 Оценяване в процеса на обучение - разработен проект през семестъра – носи 

70% от крайната оценка; 

 Актинво участие по време на обучителния процес – носи 30% от крайната 

оценка.  

Дисциплината завършва с текуща оценка, която се определя както следва: 

 

До 50% Слаб (2) 

51% – 70% Среден (3) 

71% – 80% Добър (4) 

81% – 90% Мн. добър (5) 
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Над 90% Отличен (6) 

 

15. Език на преподаване: български 


