
Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ 

Катедра: МЕНИДЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА 

Професионално направление: 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ 

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

 1. Наименование на курса: МАРКЕТИНГ НА УСЛУГИ 

2. Код на курса: 24.1.1.0.03 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 6 

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 мястото и ролята 

на маркетинга в сектора на услугите. 

Студентите, приключили обучението си, трябва да придобият: 

     Основни знания по отношение на основните понятия в маркетинга на услугите, както и 

мястото и ролята на всеки един от елементите на маркетинг-микса при прилагането им в 

организациите от сектора на услугите. 

     Практически умения за решаването на аналитични, методически и практически задачи и 

казуси от реалната стопанска практика на организациите в сектора на услугите. 

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

да са усвоили маркетинга на услугите, като основни понятия, методи за проучване на 

външната среда, контролируемите променливи (8P) по отношение на техните основни 

характеристики, модели за прилагане, елементи (фази) на процеса в съответствие с 

спецификата и характерните особености на услугите в реалната стопанска практика. 

10. Начин на преподаване:  

Начинът на преподаване е в лекционна и дискусионна форма.  

11. Предварителни изисквания: 

     Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на основните принципи на 

маркетинга, същността и спецификата на услугите като продукт, управлението, микро - и 

макроикономиката. От съществено значение са знанията придобити по дисциплините основи 

на управлението, организация на телекомуникационните услуги, информатика, основи на 

маркетинга. 

12. Съдържание на курса: 

     Същност и основни характеристики на маркетинга на услугите. Еволюция в маркетинга 

на услугите. Маркетинг-микс на услугите. Класификация на услугите. Методи на проучване 

и анализ на външната среда. Потребителско поведение. Услугата като продукт. 

Пласмента политика при услугите. Ценова политика при услугите. Комуникационна 

политика при услугите. Процес на създаване на услугите. Производителност на услугите. 

Качество на услугите. Физическо представяне на услугите. 
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П., Катранджиев, Х., Танушев, Х., Нецева-Порчева, Т., Маринов, К., Цонев, Н., 

Ванков, Н., Хайденова, Е., Маркетинг, ИК-УНСС, София, 2013. 
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      Допълнителна литература: 

1. Сланчева-Банева, В., Основи на маркетинга на услугите, РИВА, 2014. 

2. Романенкова, О., Синяева, И., Синяев, В. Маркетинг услуг: Учебник, Издательско-

торговая корпорация “Дашков и К”, 2014. 

 

14. Методи и критерии на оценяване: 

     Оценяването е на база писмения изпитен тест чрез определяне на получени точки и на 

тази основа формиране на крайната оценка. Изпитният тест структурно и съдържателно 

включва следните основни компоненти: затворени и отворени въпроси: 

     Посочете единствено верния отговор (отговорете с а, б или в); 

     Разработете по избор два от посочените (пет) въпроса. 

     За всеки верен отговор на затворените въпроси се дават по 2 точки, а за всеки грешен 

отговор се дават по 0 точки. Получаването на точките на отворените въпроси, е както следва: 

перфектно разработен - 10 точки, изчерпателно разработен - 8 точки, неизчерпателно 

разработен - 6 точки, задоволително разработен - 4 точки, незадоволително разработен - 2 

точки и невярно разработен - 0 точки. 

Крайната оценка от писмения изпитен тест се получава в зависимост от боря на 

получените точки, както следва (Таблица 1.): 

 

                                                                                                           Таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      15. Език на преподаване: български 

Брой точки Оценка  

От   0 до 25 точки Слаб 2 F 

От 26 до 30 точки Среден 3 D / E 

От 31 до 35 точки Добър 4 C 

От 36 до 40 точки Много добър 5 B 

От 41 до 50 точки Отличен 6 А 


