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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА  

                                                  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ 

2. Код на курса: 07.2.6.8.33 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести 

7. Брой кредити: 4 

8. Име на лектора: ас. д-р Ана Божанова   

9. Резултати от обучението за дисциплината: 

     Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид знания по същността на 

управлението и регулирането на съобщенията в условията на пазарна икономика, 

европейските изисквания в тази област и тяхното приложение у нас. 

Студентите, приключили обучението си, трябва да придобият: 

    Основни знания за основни постановки в европейските регулаторни документи в областта 

на електронните съобщения и пощенските услуги и тяхното приложение у нас; държавното 

управление и регулиране на съобщенията в България в условията на пазарна икономика. 

    Практически умения отнасящи до познаване на практическите действия и документи, 

необходими за започване и развитие на бизнес в електронните съобщения и пощенските 

услуги в България. 

    Компетенции: След приключване на курса студентите, успешно завършили курса, трябва 

да са усвоили теоретични знания за управлението и регулирането на електронните 

съобщения и пощенските услуги на европейско и национално равнище и да са готови за 

работа като мениджъри на средно управленско ниво в предприятия от съобщенията в 

условията на пазарна конкуренция. 

10. Начин на преподаване: семинарни и практически упражнения 

11. Предварителни изисквания: 

     Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на фирменото управление, 

организацията на телекомуникационните и пощенските услуги, правото, логистиката. От 

значение са знанията придобити по дисциплините основи на телекомуникациите, основи на 

правото, търговско право, основи на управлението, организация на телекомуникационните 

услуги, икономика на съобщенията, фирмено управление, организация на пощенските 

услуги, логистика в съобщенията. 

 

 

 

 



12. Съдържание на курса: 

     Ролята на международни институции за развитие на електронните съобщения. Цели, 

определения, основни постановки на директиви и регламенти на Европейския парламент и 

Съвета на Европа. Pегламенти на Eвропейския съюз в областта на електронните 

съобщения и пощенските услуги. Конкурентно право (ex-post) и секторно регулиране (ex-

ante). Видове предприятия, осъществяващи електронни съобщения и пощенски услуги. 

Разглеждане на основни постановки в нормативни документи свързани с управление и 

регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги в България. 

13. Библиография: 

    Основна литература: 

1. Директиви и регламенти на ЕС и други нормативни документи, отнасящи се до 

електронните съобщения, Министерство на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=466&id=3651 

2. Директиви на ЕС отнасящи се до пощенските услуги, Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, 

http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=467&id=3653 

3. Закон за електронните съобщения, обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ, бр. 103 от 

27.12.2016 г., http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135553187 

4.  Закон за пощенските услуги, Обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм. ДВ бр. 95 от 29.11.2016 

г., http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134934020 

5. Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и 

критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара. 

6. Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър. 

 

  Допълнителна литература: 

1. Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията. 

2. EUROPA – Официален уебсайт на Европейския съюз, http://europa.eu/index_bg.htm 

3. Официален уебсайт на ITU, http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx 

4. Годишни отчети на пощенски (куриерски) оператори. 

5. Годишни отчети на оператори на телекомуникационни услуги. 

6. Годишни отчети на Комисия за регулиране на съобщенията. 

 

 14. Методи и критерии на оценяване: 

     Курсът завършва с текуща оценка на основата на тест. Формирането на крайната оценка е 

на базата на получените точки от изпитен тест, като съответствието между броя точки и 

оценката по шестобалната система е както следва (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 

http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=466&id=3651
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