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Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: „Администрация и управление”
Специалност: „Бизнес администрация и мениджмънт”
Магистърска програма „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: ECO 1035
2. Наименование на учебната дисциплина: Мениджмънт и маркетинг на териториалните

общности
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Великова
9. Резултати от обучението: Общи и конкретни знания по въпроси, отнасящи се до: ключовите

фактори, формиращи пространствената основа на териториалния мениджмънт; същностните
характеристики и основните принципи на маркетинга като съвременна пазарна концепция на
управление на територията. Конкретни практически умения: да разпознават проблеми, да
открояват възможности и предизвикателства пред териториалния мениджмънт и маркетинг; да
идентифицират основни потребности на конкретна територия, да изведат конкурентните
предимства и недостатъците й чрез подходящо избрана методика за събиране и обработване на
информация.

10. Начин на осъществяване: директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Познания в областта на: икономиката, вкл.

регионалната икономика, местното самоуправление и регионалното развитие, управлението,
маркетинга, правото, политиките на ЕС, социологията, психологията, рекламата и връзките с
обществеността и др.

12. Съдържание на курса: Релацията „Територия - териториално управление”. Маркетингът и
неговата функционална роля в териториалния мениджмънт. Особености на маркетинга в
териториалните общности. Обекти, субекти, целеви групи на териториалния маркетинг.
Инструменти за приложение на маркетинга в териториалните общности. Потенциали на
територията и конкурентоспособност на териториалните общности. Маркетинг на дестинациите.

13. Препоръчителна или задължителна литератураза четене или други образователни ресурси/
инструменти:
• Великова, М. Местно самоуправление и управление, регионализация, Унив. изд. ВСУ

„Черноризец Храбър”, В., 2008.
• Визгалов, Д., Введение в маркетинг мест. Европейский опыт, 2009,

http://www.inache.net/print/mif/417
• Котлер, Ф., К. Асплунд, И. Рейн и Д. Хайдер. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций,

предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы,
Издательство: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005.

• Паркурхин, А и М. Питер, Маркетинг территорий, СтП, 2006.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: концептуално, проблемно и тезисно

поднасяне на лекционния материал; презентации; прилагане на активни методи.
15. Методи за оценка и критерии: текущо оценяване по време интерактивните лекции, по

предварително обявени критерии. Финален писмен изпит – разработване на тема от
предварително зададени задачи за самоподготовка, решаване на тест с открити въпроси.

16. Език на преподаване: български.

http://www.inache.net/print/mif/417

