
 

12.00.02 RP Стр. 1 от 4 
 

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 НА НЕСТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ”; 

ЗА СПЕЦ: „Маркетинг“; ОКС „бакалавър“  

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 3;  СЕМЕСТЪР: 6;  

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 150 ч.; в т.ч. аудиторна  60 ч. 

КРЕДИТИ: 5 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

       ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ 
ОБЩО(часове) 

СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т. ч. 

• ЛЕКЦИИ 

• УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия/  

лабораторни упражнения) 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

 

30 

30 

 

 

90 

 

 

2 

2 

 

 

- 

 

                  

 

      Изготвили програмата: 

1.  ………………………………….. 

(гл.ас. д-р Ваня Кралева) 

 

2.  …………………………………… 

                                                  (проф. д-р Евгени Станимиров) 

 

3. …………………………………… 

                                                  (доц. д-р Евгения Тонкова) 

 

 

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

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

 
Дисциплината „Маркетинг на нестопанските организации“ адресира проблемите и въз-

можностите за развитие на организациите от нестопански тип като предлага задълбочен пог-

лед върху различни техники и тактики за набиране на средства и доброволци, за достигане до 

целевите групи, за повишаване видимостта на организацията и за създаване и доставяне на 

стойност за всички заинтересовани от дейността й лица. Курсът обхваща фундаменталните 

принципи, концепции и методи за приложение на маркетинга в нестопанския сектор. Застъпени 

са теми свързани със значението на маркетинга в нестопанския сектор, стратегическото пла-

ниране и организация на маркетинговата дейност, управлението на маркетинговия микс, прив-

личането и развитието на ресурси и др. Обучението включва интерактивни дискусии, работа по 

казуси и разработване на проект, свързан с реална нестопанска организация.   

След приключване на обучението си по дисциплината „Маркетинг на нестопанските ор-

ганизации“ студентите следва да познават ролята на нестопанския маркетинг и значението на 

стратегическото планиране. От тях се очаква да демонстрират приложението на маркетинго-

вия инструментариум в непазарна среда, което включва: набиране и анализ на маркетингова ин-

формация; сегментиране, позициониране и бранд мениджмънт; дизайн и управление на марке-

тинговия микс; привличане и развитие на човешките ресурси; успешно фондонабиране и бюдже-

тиране. Специален акцент е поставен върху разбирането за клиента на нестопанската органи-

зация и необходимостта от възприемане на социална и потребителска ориентация.  

 

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 СЗ ЛУ 

I. Въведение в нестопанския маркетинг 4 4  

1 Развитие на маркетинга в нестопанския сектор    

2 Същност и роля на маркетинга в нестопанския сектор    

4 
Социална и потребителска ориентация на нестопанската ор-

ганизация 
   

II. Стратегическо планиране и организация на маркетингова-

та дейност в нестопанския сектор 
6 6  

1 Стратегическо маркетингово планиране    

2 Набиране и анализ на маркетингова информация    

3 
Сегментиране, позициониране и брандинг в нестопанския 

сектор 
   

III. Маркетингов микс на нестопанската организация 8 8  

1 
Разработване и управление на продукта в нестопанския сек-

тор 
   

2 Управление на стойността    

3 Достигане до клиента и насърчаване на неговата активност    

4 Разработване и изпълнение на комуникационната страгегия    

IV. Привличане и развитие на ресурси 6 6  

1 Маркетинг свързан с кауза     

2 Фондонабиране    

3 
Привличане и развитие на човешките ресурси: служители, 

доброволци, поддръжници 
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V. Организация и управление на маркетинговата дейност в 

нестопанския сектор 
6 6  

1 
Управление на взаимоотношенията със заинтересованите 

лица 
   

2 Планиране и изпълнение на бюджета     

3 
Оценка, мониторинг и контрол на маркетинговата дейност в 

нестопанската организация 
   

 Общо: 30 30  

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Курсов проект 1 60 

1.2. Тест 1 30 

1.3.    

1.4.    

Общо за семестриален контрол: 2 90 

2. Сесиен (краен) контрол   

    

 Общо за сесиен контрол:   

 Общо за всички форми на контрол: 2 90 
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