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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: МАРКЕТИНГ НА УСЛУГИ И БРАНД МЕНИДЖМЪНТ В 

СЪОБЩЕНИЯТА 

2. Код на курса: 47.1.7.7.57 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 

6. Семестър: седми 

7. Брой кредити: 3 

8. Име на лектора: гл. ас. д-р Анна Оцетова 

9. Резултати от обучението за дисциплината: 

Целта на курса e да даде на студентите в систематизиран вид знания за същността, 

ролята и спецификата на маркетинга на услугите и бранд мениджмънта в сектор съобщения. 

Специално внимание е обърнато на маркетинг микса на услугите, тяхната същност и 

характеристики, както и моделите при прилагането им в управлението на организациите в 

сектор услуги. Акцент е поставен върху изграждането и управлението на успешен бранд, в 

частност в сектор съобщения. 

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

Основни знания за същността и спецификата на маркетинга на услугите; мястото и 

ролята на всеки от елементите на маркетинг микса; ролята на бранда за успешното 

позициониране на услугите в сектор съобщения; стратегиите за изграждане и позициониране 

на бранд и брандинг моделите в сектор съобщения. 

Практически умения за разработването на маркетингови стратегии в областта на 

предлагането на услуги и в частност брандирането на услуги в сектор съобщения. 

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

трябва да са усвоили маркетинга на услугите, като основни понятия; модели за управление 

на контролируемите фактори (елементите на маркетинг микса), елементите на процеса на 

управление и изграждане на успешен бранд в сектор, в съответствие със спецификата на 

предлаганите услуги. 

10. Начин на преподаване:  

Начинът на преподаване е в лекционна и дискусионна форма, според спецификата на 

разглежданата материя. Акцентът е поставен на фундаменталните въпроси на маркетинга на 

услуги и бранд мениджмънта в сектор съобщения, като в учебните занятия се използва 

мултимедия. 

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на конвенционалният и 

дигитален маркетинг. От съществено значение са знанията придобити по дисциплините 

Основи на операционното управление, Икономика на съобщенията, Конвенционален и 

дигитален маркетинг, Дигитални технологии в съобщенията, Онлайн позициониране на 

услуги, Качество и конкурентоспособност на куриерските услуги, Франчайзинг на куриерски 

услуги и Управление на е-бизнеса с услуги. 

12. Съдържание на курса: 

Специфични характеристики на услугите. Същност на услугата като маркетингова 

категория. Модели и концепции при маркетинга на услуги. Маркетинг микс на услуги – 

основни елементи същност и характеристики. Услугата като елемент на маркетинг микса. 

Ценова политика при услугите. Пласментна политика при предлагането на основни и 

допълнителни услуги. Елементи на комуникационния микс на услугите. Процес на създаване 



на услуги. Управление на сътрудниците, потребителите и аудиторията. Производителност и 

качество на услугите. Брандинга като процес на идентифициране и разграничаване на 

услугите в сектор съобщения. Изграждане и позициониране на бранд в сектор съобщения. 

Бранд идентичност. Конкурентно поведение и поведение на потребителите. Развитие на 

взаимоотношения с клиентите. Брандинг модели в съобщенията. 

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. Найджъл Холис, Успешният бранд. Защо силните брандове печелят повече, София, 

Издателство Изток-Запад, 2017. 

2. Славчева-Банева, В., Основи на маркетинга на услугите. Издателство „Рива“, 2014. 

3. Котлър, Ф., Маркетингови ходове, Издателство „Изток-Запад“, 2017. 

4. Дэн Кеннеди, Жесткий бренд-билдинг: Выжмите из клиента дополнительную 

маржу, Альпина Паблишер, Москва, 2016. 

5. Krasteva, N., Co-Creation of Value Based Marketing, Авангард Прима, 2017. 

6. Wheeler, A., Designing Brand Identity. John Wiley & Sons, Inc., 2018. 

7. Franzen, G., Moriarty, S., The Science and Art of Branding, Routledge, 2015. 

8. Wirtz, J., Lovelock, Ch., Essentials of Services Marketing, Pearson Education Edition, 3th 

edition, 2018. 

Допълнителна литература: 

1. Андонов, С., Обзор и класификация на модели за изграждане и управление на бранд, 

Бургаски свободен университет, Юбилейна научна конференция с международно 

участие, 2016. 

2. Андонов, С., Маркетингово позициониране, Издателство „Изток-Запад“, 2014. 

14. Методи и критерии на оценяване: 

Методът на преподаване е в лекционна и дискусионна форма, според спецификата на 

разглежданата материя. В учебните занятия се използва мултимедия. Семинарните 

упражнения се провеждат посредством решаването на аналитични задачи и практически 

казуси с помощта на програмни продукти. Въз основа на придобитите знания от лекциите по 

дисциплината, студентите разработват самостоятелно аналитични с практическа насоченост 

задачи и казуси, които представят и обсъждат по време на семинарните упражнения. 

Студентите надграждат теоретичните си знания като участват в групов динамичен процес и 

учат на база преживян опит. Формите за контрол се осъществяват чрез контролна карта 

отразяваща присъствията и постигнатите резултати в груповия динамичен процес. 

Студентите получават заверка на дисциплината при условие, че имат не по-малко от 50% 

посещения на лекционните занятия и максимум 2 пропуснати семинарни занятия.  

Постигането на поставената цел на обучението се контролира чрез провеждане на текущ 

контрол под формата на тест. Оценката се формира чрез точкова скала, като се взема 

предвид участието в семинарните упражнения, и индивидуалната работа на студента през 

семестъра. 

Окончателната оценка по дисциплината се формира на базата на точкова система, като 

максималният брой точки, които студентите могат да получат е 100. Те се формират от 

следните дейности: 

• Оценка в процеса на обучение – 50 точки (разработен проект – носи 50% тежест от 

крайната оценка); 

• Успешно решаване на писмен тест – 50 точки (носи 50% тежест от крайната оценка). 

Тестът по дисциплината се състои от 15 затворени въпроса, като въпросите имат само по 

един верен отговор и 2 отворени 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 теста се получава в зависимост от броя на получените точки, както 

следва: 



                    Таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирането на крайната оценка е на базата на получените точки, като съответствието 

между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в Таблица 2. 

 

                          Таблица 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Език на преподаване: български 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 - 10 Слаб 2 (F) 

11 - 20 Слаб 2 (FX) 

21 - 25 Среден 3,00 (E) 

26 - 30 Среден 3,00 (D) 

31 - 35 Добър 4,00 (C) 

36 - 40 Мн. добър 5,00 (B) 

41 - 50 Отличен 6,00 (A) 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 - 30 Слаб 2 (F) 

31 - 40 Слаб 2 (FX) 

41 - 50 Среден 3,00 (E) 

51 - 60 Среден 3,00 (D) 

61 - 70 Добър 4,00 (C) 

71 - 80 Мн. добър 5,00 (B) 

81 - 100 Отличен 6,00 (A) 


