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ИКОНОМИЧЕСКИ   УНИВЕРСИТЕТ  -   В А Р Н А  

Ф  А  К  У  Л  Т  Е  Т   „ У П Р А В Л Е Н И Е “  

КАТЕДРА  „МАРКЕТИНГ“ 

 

 
Приета от ФС (протокол №/ дата):  УТВЪРЖДАВАМ: 

Приета от КС (протокол №/ дата): Декан: 

  (проф. д-р С. Маринов) 

 

              

 

 

                У  Ч  Е  Б  Н  А      П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: “МАРКЕТИНГ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И 

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”; 

ЗА СПЕЦ: „МАРКЕТИНГ“; ОКС „бакалавър“  

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 3;  СЕМЕСТЪР: 5;  

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 180 ч.; в т.ч. аудиторна  60 ч. 

КРЕДИТИ: 6 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

       ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ 
ОБЩО(часове) 

СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т. ч. 

• ЛЕКЦИИ 

• УПРАЖНЕНИЯ  

 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

 

30 

30 

 

 

120 

 

 

2 

2 

 

 

- 

 

                        

      Изготвили програмата: 

1.  ………………………………….. 

 (доц. д-р М. Кехайова-Стойчева) 

 

2.  …………………………………… 

                                                 (гл.ас. д-р Б. Сербезова) 

         

3. …………………………………… 

 (гл.ас. д-р М. Георгиева) 

 

 

                     Ръководител катедра: ………………………………….. 

              „Маркетинг“             (проф. д-р Е. Станимиров) 
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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Устойчивите икономики поставят необходимостта бъдещите лидери и професионалис-

ти в организацията да бъдат тренирани в прилагането на модели за устойчив бизнес и корпо-

ративно отговорно поведение. Дисциплината има за цел да интегрира основните идеи за марке-

тингово социално-отговорно поведение на макро и микроравнище с идеите за икономическа, со-

циална и екологична устойчивост на обществото и цивилизацията, както по отношение на тео-

рията, така и по отношение на практически решения. За бъдещите специалисти по маркетинг е 

от изключително значение да бъдат чувствителни към стратегии и тактики, насочени към 

свръхпотребление, прекомерно използване на ресурси, културата на “еднократната употреба” и 

др. подобни, които са рискови за бъдещето на Планетата. Основни въпроси, към които се на-

сочва вниманието на студентите-бакалаври са: равнище на информираност на потребителите 

по отношение на проблемите на устойчивостта; основни характеристики на устойчивото пот-

ребление; роля на маркетинга за формиране на устойчиво гражданско общество; маркетингови 

практики и решения, насочени към устойчивост, разработване на стратегии за корпоративна 

социално отговорност. Практическата ориентираност на обучението гарантира формирането 

на базови умения и способности на бакалаврите по маркетинг да идентифицират проблеми, 

свързани с устойчивостта и да предлагат адекватни маркетингови решения на различно равни-

ще на приложение. 

В края на обучението студентите ще могат: 

• да откриват актуални тенденции, свързани с маркетинга за устойчивост; 

• да използват основни анализационни техники и методи при анализиране на конкурент-

ни предимства и рискове, свързани с “устойчивото” маркетингово поведение на ор-

ганизациите; 

• да оценяват външни партньорства, свързани с “устойчивите” цели на организациите; 

• да разграничават основните понятия, свързани със социално-отговорното поведение 

на организациите; 

• да правят избор на КСО инициативи в реална работна среда; 

• да планират КСО дейности в организациите; 

• да разработват КСО стратегии. 

Специфични знания и умения по отношение на теорията и практиката на маркетинго-

вите изследвания се осигуряват чрез: 

• Активни форми на обучение в часовете за лекции; 

• Разработване на самостоятелни и групови задачи; 

• Участие в дискусии; 

 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ 

БРОЙ ЧАСОВЕ 

Л СУ ЛУ 

Тема I: Развитие на предпоставките за маркетинг 

за устойчивост 
3 3  

1.1 Социално-екологически проблеми в началото на ХХI век.    

1.2 Икономическо развитие и проблеми с устойчивостта.    

1.3 Зараждане и развитие на идеите за устойчиво развитие на циви-    
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лизацията. 

1.4 
Нормативни регулации за устойчиво развитие – планета, регио-

ни, държави. 
   

1.5 Гражданско общество за устойчивост.    

1.6  
Казус – критическо мислене и дискусия: “Глад и свръхпроиз-

водство”. 
   

Тема II: Въведение в “устойчивия” маркетинг 3 3  

2.1 
Зараждане и развитие на идеите за устойчиво развитие на циви-

лизацията. 
   

2.2 Основни измерения на устойчивостта.    

2.3 
Зараждане на “устойчивия” маркетинг. Равнища на приложение 

и основни елементи. 
   

2.4 
Казус – критическо мислене и дискусия: “От “зелен” към “ус-

тойчив” маркетинг – хора, планета, печалба”. 
   

Тема III: “Устойчиво” потребителско поведение и 

разработване на пазари 
3 3  

3.1 Какво представлява устойчивото потребление?    

3.2  
Характеристики на “устойчивите” потребители – индивидуални 

и организационни пазари. 
   

3.3 
Овладяване на потребителското поведение за постигане на ус-

тойчивост – макро и микроперспектива. 
   

3.4 Еволюция на целевия маркетинг за постигане на устойчивост    

3.5 Съществуващи добри практики    

3.4 
Казус – критическо мислене и дискусия: “”Устойчиво” потреб-

ление у дома – въглеродни отпечатъци”. 
   

Тема IV: Устойчиви продуктови практики и реше-

ния 
3 3  

4.1 

“Устойчиви” продукти: решения срещу замърсяване на окол-

ната среда, разумно използване на ресурсите и намаляване на 

отпадъците. 

   

4.2 Продуктови иновации за устойчивост.    

4.3 Съществуващи добри практики.    

4.4 
Казус – критическо мислене и дискусия: “Намалявай, използ-

вай повторно, рециклирай + представи си отново и пресъздай”. 
   

Тема V: Устойчивост и цени 2 2  

5.1 
Отражение на “устойчивото” поведение на организациите вър-

ху цената. 
   

5.2 Ценови практики и решения за устойчиво развитие.    

5.3 
Казус – критическо мислене и дискусия: “Склонни ли са пот-

ребителите да плащат повече за “устойчиви” продукти?” 
   

Тема VI: Устойчивост и дистрибуция 2 2  

6.1 

“Устойчиви” канали за разпределение: решения срещу замър-

сяване на околната среда, разумно използване на ресурсите и 

намаляване на отпадъците. 

   

6.2 “Устойчиви” партньорства и мрежи    

6.3 
Казус – критическо мислене и дискусия: “Източници на енер-

гия и транспортиране”. 
   

Тема VII: Устойчивост и маркетингови комуника-

ции 
2 2  
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7.1 
Маркетингови комуникации за устойчиво развитие - макро-

маркетингова перспектива; 
   

7.2 
“Устойчиви” маркетингови комуникации – микромаркетинго-

ва перспектива. 
   

7.3 
Казус – критическо мислене и дискусия: “Псевдо “устойчиви” 

маркетингови комуникации”. 
   

Тема VIII: Какво представлява КСО? 4 4  
8.1 Дефиниране на КСО и свързани понятия.    

8.2 Принципи на КСО.    

8.3 Заинтересовани страни – класификация и идентифициране.    

8.4 

Казус – критическо мислене и дискусия: “Как да се съчетаят 

противоположни цели на заинтересовани страни в корпора-

тивния свят?”. 

   

Тема IX: Инициативи по КСО 4 4  

9.1 
Класификация и характеристика на КСО инициативи, насоче-

ни към вътрешни заинтересовани страни. 
   

9.2 
Класификация и характеристика на КСО инициативи, насоче-

ни към външни заинтересовани страни. 
   

9.3 Анализ на добри практики.    

9.4 
Казус – критическо мислене и дискусия „Как да накарам екипа 

да работи за устойчивост?“ 
   

Тема X: Стратегии по КСО 4 4  

10.1 
Процес на разработване на стратегия по КСО – етапи и дейст-

вия. 
   

10.2 
Особености по инкорпориране на КСО стратегия с маркетин-

говата стратегия на организацията. 
   

10.3 
Казус – критическо мислене и дискусия „Социално отговор-

ност и малък бизнес!“ 
   

 ОБЩО: 30 30  
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ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Практически задачи 2 50 

1.2. Курсова работа индивидуална или екипна 1 70 

1.3.    

1.4.    

Общо за семестриален контрол: 3 120 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1.    

 Общо за сесиен контрол:   

 Общо за всички форми на контрол: 3 120 
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