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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: МАРКЕТИНГ  

 2. Код на курса: 01.2.2.7.14 

 3. Вид на курса: избираем 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 5 

 8. Име на лектора: проф. дн. Венелин Терзиев  

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

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

на маркетинга като съвременна пазарна концепция. Студентите, приключили обучението 

си по дисциплината, трябва да имат практически умения за анализиране и оценка на 

маркетинговата микро и макро среда с оглед използването на основните елементи на 

маркетинг-микса. 

 10.Начин на преподаване: лекции, семинарни упражнения 

 11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на учебнитa дисциплинa 

Висша математика.  

12. Съдържание на курса (анотация):  

Възникване и роля на маркетинга. Основни понятия и категории. Основни принципи на 

маркетинга. Видове маркетингови концепции. Маркетинг-микс. Маркетингови проучвания и 

изграждане на ефекгивна маркетингова информационна система. Маркетингова среда. 

Основни елементи на макро и микросредата. Подходи и методи за комплексен анализ и 

прогнозиране на измененията в бизнес-средата на фирмата. Потребителско поведение. 

Сегментиране на пазара и позициониране на продукта. Стратегическо маркетингово 

планиране и управление. Продуктова политика и иновационни стратегии (продуктов микс). 

Маркетингови решения за продуктовата политика. Ценова политика и ценови стратегии. 

Методи на ценообразуване. Пласментна политика и стратегия (пласментен микс). 

Управление на каналите за реализация. Комуникационна политика. Комуникационен микс. 

Рекламна политика. 

13. Библиография: 

     Основна литература: 

1. Банабакова, В., Маркетинг, Пловдив, 2014. 

2. Банабакова, В., Маркетинг, Пловдив, 2016. 

3. Банабакова, В., Стоянова, Н., Маркетингови решения, Пловдив, 2015. 

4. Банчев, П., Маркетинг. В. Търново, 2012. 

    Допълнителна литература: 

1. Дамянов, А., Глобален маркетинг, Свищов, 2013. 

2. Димитрова, Т., Маркетинг – понятия, задачи, казуси, тестове, Пловдив, 2014. 

3. Българската асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и 

проучванията на общественото мнение: http://www.bamor.org/. 

http://www.bamor.org/


 

   14. Методи и критерии на оценяване:  

    Дисциплината завършва с изпит под формата на тест върху теоретичния материал, и 

текуща оценка от работата през семестъра. Формирането на крайната оценка е:  

 Оценяване в процеса на обучение – носи 40% тежест в крайната оценка;  

 Изпит с  тестови въпроса и задачи, продължителност 60 минути – носи 60% 

тежест в крайната оценка. 

    Оценяването на резултатите става по зададени предварително критерии: 

    Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено овладени 

ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на материята, 

умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене и аргументиране на решенията. 

    Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено и 

правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото при сложни казуси и 

задачи. 

    Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и задачи, 

но без да може да ги развие до самостоятелно мислене. 

    Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи. 

 

    15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


