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Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ИКОНОМИКА НА СЪОБЩЕНИЯТА 

2. Код на курса: 47.1.3.3.19 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: доц. д-р Ивайло Стоянов 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

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

спецификата на икономическите проблеми на отрасъл Съобщения и умения за използване на 

основни икономически категории и показатели, свързани с осигуряването на ефективно 

изпълнение на неговата икономическа и социална функция. 

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

Основни знания за икономическите проблеми в отрасъл Съобщения, икономическа 

характеристика на системата на съобщенията, иновационна и инвестиционна дейност в 

отрасъл Съобщения и др. 

Практически умения: надграждане на понятийния апарат, свързан с дисциплината 

Икономика на съобщенията със задачи взети от реалната практика. 

Компетенции: Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да могат 

свободно да се ориентират в съвременните икономически процеси, протичащи в отрасъл 

Съобщения и да умеят да преценяват конкретни икономически ситуации в областта на 

електронните съобщителни услуги и на пощенските услуги. 

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. Акцентът е поставен на същността и съдържанието на основни 

икономически проблеми на стопанските организации, и с тяхната спецификата за отрасъл 

Съобщения.  

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на: Аналитична 

микроикономика, Основи на управлението I и II част, Бизнес статистика (Статистически 

методи в управлението), Динамична макроикономика, Основи на публичната 

администрация, Местно управление и самоуправление. 

12. Съдържание на курса:  

В дисциплината се разглеждат теми като: Съобщенията като отрасъл (сектор) на 

националната икономика. Икономическа характеристика на системата на съобщенията. 

Пазарни отношения в съобщенията. Капитал и капиталова структура в съобщенията. 

Дълготрайни активи в съобщенията. Краткотрайни активи в съобщенията. Работна сила в 

съобщенията. Иновационна дейност в съобщенията. Финансиране и инвестиции в 

съобщенията. Разходи в съобщенията. Цени в съобщенията. Приходи, печалба, ефективност 

и рентабилност в съобщенията. Качество в съобщенията. 

13. Библиография:  

Основна литература: 

1. Велев, Мл., Димитров, Й., Цветанова, А. И Велева, С. Икономика на индустриалното 

предприятие, Софтрейд, София, 2017. 



2. Стоянов, И. Управление на човешките ресурси. „Авангард прима“, София, 2017. 

3. Попов, Г. и Щерев, Н., Икономика на предприятието – част 1, Мартилен, София, 

2009. 

4. Маринов, Г. и др. Икономика и конкурентоспособност на предприемаческата 

дейност, БЦ „Информа Интелект”, С., 2010. 

5. Дончев, Д., Лалева, Ц., Фурнаджиева, М., Симеонова, С., Манчева, Д., Икономика на 

предприятието - част 2, Мартилен, София, 2012. 

6. Илиев, Ив., Д. Дончев, Мл. Велев, Икономика и мениджмънт, Мартилен, София, 

2008. 

7. Закон за пощенските услуги 

8. Закон за електронните съобщения 

9. Европейски директиви в областта на електронните съобщения и пощенските услуги. 

10. http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx 

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

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-

BG&categoryId=1&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=1 
Допълнителна литература: 

1. Матеев М., Инвестиции и инвестиционен мениджмънт. Теория и практика, Сиела, 

2012. 

2. Александрова, М., Финансиране и ефективност на инвестициите в реални активи, 

издателство ИК – УНСС, София, 2012. 

3. nsi.bg 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Изпитът преминава под формата на тест и задача върху теоретичния материал, като 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 - текущ 

контрол по време на лекции и семинарни занятия.            

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 

http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=1&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=1
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=1&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=1
http://nsi.bg/

