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АНОТАЦИЯ 

 
Дисциплината дава знания и възпитава умения за анализиране на тактическа и 

оперативна маркетингова информация, придобивана със средствата на емпиричните маркетингови 

изследвания. Изучава се управленския смисъл и се анализират основни маркетингови показатели 

като проникване, пазарен дял, потребителска преданост, известност, облик и привързаност. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Основна цел на дисциплината е формиране на система от знания, умения и 

компетентност за анализ и интерпретация на информация, необходима при вземане на 

маркетингови решения. Специфичните цели на курса са: 

 да запознае студентите с управленски смисъл на основните маркетингови – 

показатели проникване, пазарен дял, потребителска преданост, известност, облик и 

привързаност; 

 да формира знания и практически умения, необходими за емпирично измерване на 

маркетинговите показатели; 

 да изгради умения за анализиране на маркетинговите показатели с помощта на 

специализиран софтуер. 

След успешното завършване на курса по „Анализ на оперативната и тактическа 

маркетингова информация” студентите ще: 

 знаят и прилагат адекватно основните маркетингови метрики; 

 разбират ролята и значението на информацията за вземане на маркетингови 

решения; 

 могат да изчисляват и интерпретират показателите с помощта на специализиран 

софтуер. 

В допълнение към тези знания и умения, планираните учебни дейности имат за цел да 

развият у студентите: 

 добри комуникативни способности, включително презентационни умения; 

 аналитични умения, съчетани с възможности за набиране и систематизиране на 

данни; 

 ефективно управление на времето и работа в екип; 

 творчески способности; 
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 повишено внимание към прецизността и детайла в работата. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

 
Минимално необходимите предварителни познания на студентите са по маркетинг, 

маркетингови изследвания и МИС, статистика. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност                                    статут Кредити редовно и дистанционно 
обучение 

задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

Маркетинг Задължителна 6 30 30  60 30   30 

Маркетинг и управление 
на туристическия 
бизнес 

Задължителна 6     30   30 

Управление на 
човешките ресурси и 
организационна 
психология 

Избираема  3     30   30 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
1. Маркетингова информация и маркетингови решения 

Важност на данните и информацията за вземане на маркетингови решения. Маркетингови 

метрики. Маркетингова информационна система. 

2. Маркетингови изследвания за маркетингови решения 

Изследвания за установяване на маркетингови проблеми. Изследвания за решаване на 

маркетингови проблеми. 

3. Модели за вземане на решения в маркетинга 

История, настояще и бъдеще на моделите за вземане на решения. Модели на 

потребителския избор. Моделиране на маркетинговия микс. Други модели. 

4. Измерване и изчисляване на пазарното проникване 

Същност на пазарното проникване. Управленският смисъл от изучаването на пазарното 

проникване. Начини на измерване на пазарното проникване при бързооборотните потребителски 

продукти и при дълготрайните потребителски продукти. Изчисляване на пазарното проникване. 

Източници на неточности и грешки. 

5. Измерване и изчисляване на пазарния дял 

Същност на пазарния дял. Управленският смисъл от изучаването на пазарния дял. 

Разновидности на пазарния дял (дял в натура, дял в стойност, дял в поводи за покупка и др.). 

Начини на измерване на пазарния дял при бързооборотните потребителски продукти и при 

дълготрайните потребителски продукти. Изчисляване на пазарния дял. Източници на неточности и 

грешки. 

6. Измерване и изчисляване на потребителската преданост 

Същност на потребителската преданост. Управленският смисъл от изучаването на 

потребителската преданост. Разновидности на потребителската преданост (поведенческа 

преданост и преданост от вида „поведение + нагласа”). Начини на измерване на потребителската 
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преданост дял при бързооборотните потребителски продукти и при дълготрайните потребителски 

продукти. Изчисляване на потребителската преданост. Източници на неточности и грешки. 

7. Измерване и изчисляване на известността на марките 

Същност на известността на марките. Управленският смисъл от изучаването на 

известността. Структура на известността – обща известност, подпомогната известност, спонтанна 

известност, “връх на съзнанието”. Начини на измерване на известността. Изчисляване на 

известността. Източници на неточности и грешки. 

8. Измерване и изчисляване на марковия облик 

Същност на марковия облик (имидж). Управленският смисъл от изучаването на марковия 

облик. Структура на марковия облик. Количествени и качествени начини за измерване на марковия 

облик. Особености на измерването на марковия облик при бързооборотните потребителски 

продукти и при дълготрайните потребителски продукти. Изчисляване на марковия облик. Източници 

на неточности и грешки. 

9. Измерване и изчисляване на марковата привързаност 

Същност на марковата привързаност. Управленският смисъл от изучаването на 

привързаността. Начини на измерване на привързаността при бързооборотните потребителски 

продукти и при дълготрайните потребителски продукти. Изчисляване на привързаността. 

Източници на неточности и грешки. 

 
 
ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 
 
 
I. Редовно и задочно обучение 

 

Курсът по „Анализ на тактическата и оперативна маркетингова информация” е разработен с 

оглед насърчаване активното участие на студентите в обучението. Лекционният материал е 

разделен на тематични области, като всяка тема завършва с въпроси за дискусия и кратък тест. 

Семестриалните занятия включват работа върху задания с помощта на специализиран софтуер. 

Методите на обучение, които се използват, включват лекция, казус, дискусия, работа по проект.  

В обучението, представянето на задания и за целите на обратна връзка се използват 

активно предимствата, които предлагат Moodle и Microsoft Teams.  

 
II. Дистанционно обучение 

 

Учебното съдържание е представено в тематични модули, които включват основни и 

допълнителни учебни ресурси като лекции, презентации, речници, мултимедийно съдържание, 

връзки към сайтове, електронни тестове. В курса се използват и следните учебни дейности: анализ 

на казус, задания за самостоятелна и групова работа, дискусии. Предвидено е провеждане най-

малко две на консултации (дистанционно) чрез MS Teams. 

 
 
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

   
I. Редовно и задочно обучение 
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Оценката на всеки студент се формира от 2 задания и семестриален изпит. 

Семестриалният изпит е електронен тест със закрити и отворени въпроси, покриващи всички теми 

от учебната програма. Оценяването на заданията и теста е както следва: 

- 1-во задание – от 0 до 25 точки; 

- 2-ро задание – от 0 до 25 точки; 

- Изпитен тест – от 0 до 50 точки. 

Изпращането на заданията става чрез платформата Moodle. Общият максимален сбор 

точки, който може да получи всеки студент, е 100. Крайната оценка се формира по скалата: 

- от 0 до 60 точки – слаб (2); 

- от 61 до 70 точки – среден (3); 

- от 71 до 80 точки – добър (4); 

- от 81 до 90 точки – много добър (5); 

- от 91 до 100 точки – отличен (6). 

Студенти, които не участват при разработване на задания и/или не предадат такива в 

посочения срок не се допускат до изпит. При разработването на заданията съществуват множество 

междинни фази, които изискват консултиране с преподавателя. Не се допуска представянето на 

чужди работи (частично или изцяло) като свои.  

 
II. Дистанционно обучение 

 

Оценката на всеки студент се формира от текущо оценяване и семестриален изпит. 

Текущото оценяване се осъществява чрез 2 задания. Семестриалният изпит е електронен тест, 

ограничен във времето, включващ отворени и затворени въпроси, които покриват всички теми от 

учебната програма. 

Оценяването на заданията и теста е както следва: 

- 1-во задание – от 0 до 25 точки; 

- 2-ро задание – от 0 до 25 точки; 

- Изпитен тест – от 0 до 50 точки. 

Изпращането на заданията става чрез платформата Moodle. Общият максимален сбор 

точки, който може да получи всеки студент, е 100. Крайната оценка се формира по скалата: 

- от 0 до 60 точки – слаб (2); 

- от 61 до 70 точки – среден (3); 

- от 71 до 80 точки – добър (4); 

- от 81 до 90 точки – много добър (5); 

- от 91 до 100 точки – отличен (6). 

Студенти, които не участват при разработване на задания и/или не предадат такива в 

посочения срок не се допускат до изпит. При разработването на заданията съществуват множество 

междинни фази, които изискват консултиране с преподавателя. Не се допуска представянето на 

чужди работи (частично или изцяло) като свои.  
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ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК 
:  
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АНАЛИЗ НА ТАКТИЧЕСКАТА И ОПЕРАТИВНА 
МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИЯ 

   
 
 

1. Маркетингова информация и маркетингови решения 

Важност на данните и информацията за вземане на маркетингови решения. Маркетингови 

метрики. Маркетингова информационна система. 

2. Маркетингови изследвания за маркетингови решения 

Изследвания за установяване на маркетингови проблеми. Изследвания за решаване на 

маркетингови проблеми. 

3. Модели за вземане на решения в маркетинга 

История, настояще и бъдеще на моделите за вземане на решения. Модели на 

потребителския избор. Моделиране на маркетинговия микс. Други модели. 

4. Измерване и изчисляване на пазарното проникване 

Същност на пазарното проникване. Управленският смисъл от изучаването на пазарното 

проникване. Начини на измерване на пазарното проникване при бързооборотните потребителски 

продукти и при дълготрайните потребителски продукти. Изчисляване на пазарното проникване. 

Източници на неточности и грешки. 

5. Измерване и изчисляване на пазарния дял 

Същност на пазарния дял. Управленският смисъл от изучаването на пазарния дял. 

Разновидности на пазарния дял (дял в натура, дял в стойност, дял в поводи за покупка и др.). 

Начини на измерване на пазарния дял при бързооборотните потребителски продукти и при 

дълготрайните потребителски продукти. Изчисляване на пазарния дял. Източници на неточности и 

грешки. 

6. Измерване и изчисляване на потребителската преданост 

Същност на потребителската преданост. Управленският смисъл от изучаването на 

потребителската преданост. Разновидности на потребителската преданост (поведенческа 

преданост и преданост от вида „поведение + нагласа”). Начини на измерване на потребителската 

преданост дял при бързооборотните потребителски продукти и при дълготрайните потребителски 

продукти. Изчисляване на потребителската преданост. Източници на неточности и грешки. 

7. Измерване и изчисляване на известността на марките 

Същност на известността на марките. Управленският смисъл от изучаването на 

известността. Структура на известността – обща известност, подпомогната известност, спонтанна 

известност, “връх на съзнанието”. Начини на измерване на известността. Изчисляване на 

известността. Източници на неточности и грешки. 

8. Измерване и изчисляване на марковия облик 
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Същност на марковия облик (имидж). Управленският смисъл от изучаването на марковия 

облик. Структура на марковия облик. Количествени и качествени начини за измерване на марковия 

облик. Особености на измерването на марковия облик при бързооборотните потребителски 

продукти и при дълготрайните потребителски продукти. Изчисляване на марковия облик. Източници 

на неточности и грешки. 

9. Измерване и изчисляване на марковата привързаност 

Същност на марковата привързаност. Управленският смисъл от изучаването на 

привързаността. Начини на измерване на привързаността при бързооборотните потребителски 

продукти и при дълготрайните потребителски продукти. Изчисляване на привързаността. 

Източници на неточности и грешки. 
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