
Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев” гр. Гоце Делчев 

                                                                               

                                                                                                      УТВЪРДИЛ:.................................. 

                                                                                                           Директор /Мария Георгиева/ 

 

ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 
по МАРКЕТИНГ 

за  XII клас, специалност: „Малък и среден бизнес” 

 

І.    Форма на обучение: самостоятелна форма на обучение 

ІІ.   Начин на провеждане на изпита: Теоретичен изпит 

ІІІ. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

1. Същност, функции и значение на маркетинга. 

2. Понятия и инструменти на маркетинга.  

3. Производствена концепция. 

4. Продуктова концепция. 

5. Продуктова концепция. 

6. Маркетингова концепция. 

7. Социализирана маркетингова концепция. 

8. Маркетингова информационна система. 

9. Избор на целеви пазар. 

10. Измерване на търсенето. 

11. Оценка на текущото търсене. 

12. Оценка на бъдещото търсене. 

13. Оценка на влиянието на обкръжаващата среда върху търсенето. 

14. Фактори, влияещи върху поведението на купувача - културни, социални, 

лични, психологически фактори. 

15. Процес за вземане на решения за покупка. 

16. Етапи на процесът на пазаруването. 

17.Конкурентни пазари  и конкуренти. 

18. Създаване на конкурентни стратегии: 

19. Пазарно сегментиране. 

20. Модели на пазарно сегментиране. 

21.  Продуктова структура.(микс) 

22. Продуктовата гама. 

23. Опаковане и етикетиране. 

24. Определяне на цената. 
 



IV. KРИТЕРИИ  ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

- Дефинира понятията                                                                                            – 10 точки 

- Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и взаимоотношения. / Ползва 

съответни нормативни документи и правилно тълкува закономерностите/.             

                                                                                     – 10 точки 

- Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях 

 и влиянието им                                                                                                      .– 10 точки 

 2.Точност на изложението 

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на 

зададената тема.  

                                                                             – 10 точки 

 

3.Логичност и последователност 

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира и анализира 

закономерностите и взаимоотношенията                    - 20 точки                                                       

 

ІІІ. Оценяване според брой точки: 

 

оценка Брой точки 

Слаб 2 До 29 

Среден 3 От 30 до 34 

Добър 4 От 35 до 44 

Мн. Добър 5 От 45 до 54 

Отличен 6 От 55 до 60 

 

 

                                                                                                            Изготвил: Катя Бойкова 

 


