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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН   

Код на дисциплината 
010939 

Редовно обучение Задочно обучение Кредити  

Аудиторна Извънаудиторна Всичко Аудиторна Извънаудиторна Всичко  

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
Лекции 

Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
 

Форми на аудиторна 
работа 

30      30 15    15  

Практически занятия  30   30  15   15  
Семинари              

Форми на 
извънаудиторна работа 

           

Подготовка за семинар   20    20    25 25  
Самоподготовка за текущ 
контрол и изпит 

  30    30    50 50  

Други форми   15    15    20 20  
ОБЩО 30 30 65  125 15 15  95 125 5 

 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:  Доц. д-р Евгени Генчев   
 
 
Водещ упражнения/практически занятия/семинари:   
Доц. д-р Евгени Генчев   
 



 

 
 
3. АНОТАЦИЯ 

Дисциплината "Маркетинг" е предназначена за студентите-бакалаври (редовно и задочно 

обучение) на специалностите "Бизнес икономика". Основната цел на лекционния курс е 

усъвършенстване на знанията на студентите и формирайки в тях умения за бързо и 

лесно адаптиране и прилагане в практиката на усвоените теория в областта на 

маркетинга. 

 Описание на съдържанието на дисциплината: 

Материалът обхваща същностните характеристики на маркетинга като: 

 Съвременна бизнес-философия за управление на бизнеса, дефинира макро- и 

микромаркетинговата среда  на фирмата; прави се характеристика на видовете пазари, както   

сегментирането му и позициониране на продукта; 

 Анализират се различните пазарни стратегии, които една фирма може да избере за да 

атакува пазара или отделни пазарни сегменти. Разглеждат се различни видове матрици за 

стратегическо маркетингово планиране  

 Особено внимание се обръща на пазарните изследвания, като организация, като видове 

информация с нейните предимства и недостатъци. 

 Запознава с класическия инструментариум на маркетинг или концепцията на маркетинг-

микса - стокова, ценова, дистрибуционна и комуникационна политика. 

 Изясняват се маркетинговите действия по време на жизнения цикъл на продукта.  

 Анализират се ценообразуващите фактори, ценовите стратегии и методите на 

ценообразуване.  

 Също така се разглеждат и дистрибуционната политика и комуникационния микс /реклама, 

лични продажби, връзки с обществеността и стимулиране на продажбите/. 

 Завършилите специалността могат да работят в органи на държавната и местната власт,  

търговски дружества, неправителствени организации,  фондации, образователни и здравни 

организации, борси, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове. 

Учебната програма е съобразена със съществуващите програми в УНСС, Икономически 
Университет – Варна, както и с в сродни университети от САЩ. 

.Език на преподаване: български. 
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4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (като следва да се отрази хорариума) 
4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
 
4.1.1. ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули)  

№ Тема 
Хорариум 

часове 

Ред. Зад. 

1. Маркетингът като съвременна философия на бизнеса и управленска 
практика 

3 1 

 Основни понятия в маркетинга, определение,  еволюция. Същност и функции на 

маркетинга във фирменото управление. Сравнителен анализ на различните 

управленски концепции. 

  

2. Макро- и микромаркетингова среда 3 1 

 Фактори на средата, степен на зависимост и взаимодействие, предприятието 
/фирмата/ като отворена система /системен подход/. 

  

3. Пазар и пазарно сегментиране 3 1 

 Пазарът като основен системообразуващ елемент на пазарната икономика, 
участници на пазара, видове пазари. Пазарен потенциал, пазарен дял. 
Сегментиране на пазара - етапи, изисквания към пазарните сегменти, избор на 

целеви сегмент. Позициониране - същност, стратегии на позициониране. 

  

4. Маркетингови изследвания 4 2 

 Същност и пpеднaзнaчение нa мapкетинговите изcледвaния. Изcледовaтелcки 
пpоцеc и пpогpaмa нa мapкетинговото изcледвaне. Методи за събиране на 
данните. Рaзpaботвaне нa въпpоcник. 

  

5. Стратегия на фирмата. 3 1 

 Процесът на разработване на стратегия на равнище организационна/ бизнес 
единица. Анализ на силните и слабите страни на бизнес единицата. Пазарно 
навлизане, Пазарно и продуктово развитие.Вертикална интеграция. 
Диверсификация - същност   

  

6. Продуктова политика 3 2 

 Обща характеристика на продуктовата политика при потребителските стоки и 
услуги. Равнища на продукта. Асортиментна политика на фирмата. Жизнен цикъл на 
продуктите. Същност на търговската марка. 

  

7. Ценова политика 4 2 

 Стратегии и програми на ценообразуване.   Основни фактори, отчитани при 
маркетинговото управление на цените. Избор на подход на ценообразуване. 

  

8. Дистрибуционна политика 3 2 

 Същност и значение на маркетинговите канали.  Планиране на търговията на 
дребно и на едро.  Пазарно покритие.  

  

9. Комуникационна политика 3 2 

 Изграждане на комуникационни стратегии и на стратегия за комуникационен 
микс. Планиране на рекламата. Директни продажби, насърчаването на 
продажбите и връзките с обществеността. 

  

10. ИНТЕРНЕТ-нова маркетингова възможност 1 1 

 Използване на Интернет като маркетингово средство. Предимства на 
ИНТЕРНЕТ.   

  30 15 

http://www.unisz-iso.org/


 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 
4.1.2. УПРАЖНЕНИЯ 

№ Тема 

Хорариум 
часове 

Ред. Зад. 

1. Тема Първа: Ролята на маркетинга в управлението на фирмата 3 1 

2 Маркетингова среда 3 1 

3. Сегментиране на пазара и позициониране на продукта 3 1 

4. Маркетингови проучвания 3 2 

5. Маркетингови стратегии 3 1 

6. Продуктови концепции и стратегии 3 2 

7.  Ценови концепции и стратегии 3 2 

8. Дистрибуционни концепции и стратегии 3 2 

9. Комуникационни концепции и стратегии 3 2 

10. ИНТЕРНЕТ- нова маркетингова възможност за фирмата 3 1 

ОБЩО  30 15 

  
 

5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  
Обучението се осъществява чрез комбинирането на лекции със семинарни занятия, 

решаване на индивидуални задачи, тестове и подготовката на самостоятелна курсов проект; 
Необходимите ресурси за обучение са: мултимедия, компютърен клас с интернет-връзка. 

5.1. Лекции - Представят основната терминология свързана с особеностите 
на маркетинга. 

5.2. Семинари - Разглеждат се казуси от дейността на реални фирми от 
икономиката на България, търсят се решения свързани с проблеми на фирмите. 
Решават се задачи, свързани с използването на различни маркетингови метрики, а 
също така и свързани с търсене и анализ на пазарна информация. 

 

6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  
 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 
 
ОКОНЧАТЕЛНАТА ОЦЕНКА ОТ ГОДИШНИЯ ИЗПИТ СЕ ОФОРМЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОКАЗАНИТЕ ЗНАНИЯ ОТ: 
 

Крайната оценка се формира по шестобална система, минималната оценка за успешно приключване 
на обучението е “Среден (3)”, а спрямо Европейската система за трансфер на кредити съпоставимостта 
на оценките е: 

 

Отличен 6 Много 
добър 5 

Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 

Присъждат се кредити, както е по учебния план Не се присъждат кредити 

 

Окончателната оценка по дисциплината се оформя от следните три компонента: 
 Участие в дискусии, решаване на задачи  по време на практически занятия 

   20 % 

http://www.unisz-iso.org/
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 Текущ контрол – 40% 

Провежда се два пъти през семестъра под формата на тестове по време на практческите 
занятия. Първият тест покрива първата половина от учебния материал и се провежда в 
средата на семестъра. Вторият тест е в края на семестъра и се отнася до останалата част 
от материала по предвидената учебна програма.  
 Самостоятелна  разработка  на курсова работа                        – 20% 

Състои се в самостоятелно разработване на курсова работа по предварително зададена 
тема. 

 
 Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка - 20% 
 

- Писмен тест върху един теорията от конспекта. 
 
Скала за оценка (100%): минимум 60% за изкарване, т.е. Среден 3; 61-73% - Добър 4; 74-

87% - Много добър 5 и повече от 87% - Отличен 6. 
 
 

7. КОНСПЕКТ 
 

ДИСЦИПЛИНА "МАРКЕТИНГ” 
Конспект за провеждане на изпит  

за редовно и задочно обучение в спец. «БИ » 
Образователно квалификационна степен: Бакалавър 

  
 1. Маркетингът като съвременна философия на бизнеса и управленска практика. 
 Основни понятия в маркетинга, определение,  еволюция. Същност и функции на маркетинга 

във фирменото управление. Сравнителен анализ на различните концепции- производствено-

, продуктова-, търговска - пазарна-, социална- и глобалноориентирана  
 2. Макро- и микромаркетингова среда 
 Фактори на средата, степен на зависимост и 

взаимодействие, предприятието /фирмата/ като отворена система /системен подход/. 
 3. Пазар и пазарно сегментиране 
 Пазарът като основен системообразуващ елемент на пазарната икономика, участници на 

пазара, видове пазари. Пазарен потенциал, пазарен обем, пазарен дял. Сегментиране на 
пазара - етапи, изисквания към пазарните сегменти, модели за избор на целеви сегмент. 
Позициониране - същност, стратегии на позициониране. 

 4. Маркетингови изследвания 
 Същност и пpеднaзнaчение нa мapкетинговите изcледвaния. Изcледовaтелcки пpоцеc и 

пpогpaмa нa мapкетинговото изcледвaне. Методи за събиране на данните. Рaзpaботвaне нa 
въпpоcник. 

 5. Стратегия на фирмата. 
 Процесът на разработване на стратегия на равнище  

организационна/бизнес единица. Анализ на силните и слабите страни на бизнес единицата. 
Пазарно навлизане, Пазарно и продуктово развитие.  
Вертикална интеграция. Диверсификацията - определение, същност,   основни 
категории и концепции. 

http://www.unisz-iso.org/
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 6. Продуктова политика 
 Обща характеристика на продуктовата политика при потребителските стоки и услуги. 

Определение за продукт. Равнища на продукта. Асортиментна политика на фирмата. Жизнен цикъл 
на продуктите. Същност на търговската марка. 

 7. Ценова политика 
 Стратегии и програми на ценообразуване.   Основни фактори, отчитани при маркетинговото 

управление на цени. Избор на подход на ценообразуване. 
 8. Дистрибуционна политика 
 Същност и значение на маркетинговите канали.  Планиране на търговията на дребно и на 

едро.  Планиране на физическата дистрибуция (логистика)  
 9. Комуникационна политика 
 Изграждане на комуникационни стратегии и на стратегия за комуникационен микс. Планиране 

на промоцията. Планиране на директните продажби, насърчаването на продажбите и 
връзките с обществеността. 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

 

Дисциплината ще даде следните основни теоретични и практически знания относно: 

 изучаване на основната терминология и инструментариум на маркетинга;  

 придобиване на умения за организация на маркетингови пручвания  

 Вземане на управленски решения, свързани с усъвършенстване на дейността на 

организацията по отношение на маркетинговата дейност 
 

http://www.unisz-iso.org/

