
 

К О Н С П Е К Т 

за държавен изпит на студентите от специалност 

„Управление на здравните грижи” 

ОКС „Магистър” след ОКС „Бакалавър” по УЗГ 

 

 

 

I. Икономика на здравеопазването, здравен мениджмънт и здравна 

политика 

 

 

1. Микроикономикс на здравното заведение и финансов 

мениджмънт 

 

1. Икономика и здравеопазване. Предизвикателства пред здравната 

система. Базисни категории на здравната икономика. Специфика на 

здравните блага. 

2. Основни категории и модели на здравната икономика. Моделът 

разход-полза. Моделът на потребителския избор. Как се измерва 

ползата в здравната икономика 

3. Разпределение на ресурсите и здравните пазари. Пазарни структури в 

здравната сфера. Специфика на здравните пазари. Частни и публични 

провали в здравния сектор 

4. Теория на разходите. Видове и значение на разходите. Разновидности 

на разходите използвани при икономическата оценка (директни, 

индиректни, неосезаеми и др.) 

5. Сравнителна характеристика на моделите на финансиране и доставяне 

на здравни услуги. 

6. Икономическа оценка. Основни понятия. Методи за икономическа 

оценка: анализ „минимизация на разходите”, анализ „разход-

ефективност”, анализ „разход-полезност”, анализ „разход-полза”. 

7. Калкулиране на себестойността на медицинските услуги. Основни 

понятия. Видпве калкулации. 

8. Методи за разпределение на непреките разходи. 

9. Същност, роля, задачи и структура на финансовия мениджмънт на 

лечебните заведения. Финансовият мениджмънт и етиката в здравния 

сектор. 

10. Източници на финансово-счетоводна информация за целите на 

финансовия мениджмънт. Годишен финансов отчет – елементи. 



 
 

 

2. Здравен мениджмънт и здравна политика 

 

1. Същност на мотивацията като процес. Основни групи мотивационни 

теории: инструментални, съдържателни и процесни теории.  

2. Влияние на работната среда върху поведението на работещите в 

здравните организации: ролеви характеристики; характеристики на 

работата, поведение на ръководителя, характеристики на работната 

група, политика на организацията. 

3. Организационна култура - същност и функции. Организационна, 

фирмена и корпоративна култура. Елементи на организационната 

култура 

4. Характеристика на лидерството. Теории за лидерството. Основни 

принципи на лидерството. Различия между ръководител и лидер. 

5. Факторът време при разработване и изпълнение на стратегии, 

оперативни планове, програми и проекти. Стратегическо управление 

на лечебните заведения. Планиране на целите във времето. 

6. Времето и управление на задачи за изпълнение. Времето и отчитане 

на дейностите. Планиране и управление на ресурсите във времето. 

Времето и управление на документите. 

7. Управление на времето и управление на промяната. Стрес и стресови 

ситуации по време на промяна. Дефиниране и измерване на стрес - 

факторите по време на промяна. 

8. Здравната реформа и управление на промяната. Същност на 

реформата в здравеопазването, принципи, участници, подходи. 

9. Същност, принципи, цели и приоритети на здравната политика. 

Формиране на здравната политика. 

10. Врзъка на здравната политика с другите профилни политики. 

Същност на концепцията „Здравна политика“ и „здраве“ в 

политиките. 

11. Маркетингът в здравеопазването като социален процес. Функции на 

маркетинга на здравеопазването, свързани с управленския процес. 

Маркетингов микс. Специфични характеристики и начини на 

приложение на маркетинга в здравната сфера.  

12. Характеристика на пазара и маркетинговата среда в здравеопазването. 

Видове пазари. Маркетингова макрообкръжаваща среда. 

Маркетингова Микрообкръжаваща среда. Конкуренция и пазар на 

здравните услуги. 

13. Характеристика на потребителското поведение и ролята му в здравния 

маркетинг. Видове потребители на здравни услуги. Концептуални 



модели на потребителско поведение - специфики в здравеопазването. 

Фактори, оказващи влияние върху поведението на потребителите. 

14. Продукт и продуктов микс в здравеопазването. Същност и особености 

на здравната услуга като продукт. Концепция за жизнен цикъл на 

продукта. 

15. Управление на маркетинговата дейност в здравеопазването. 

Маркетингови цели и маркетингови стратегии. Маркетингов план. 

Същност и специфики в здравеопазването. 

16. Проектен мениджмънт в здравеопазването – същност и 

предназанчение. Видове проекти и характеристики. 

17. Елементи на проекта: цели, потребители, дейности, ресурси. 

Логически връзки между елементите на проекта. Подход на 

логическата рамка. 

18. Организация на проекта. Формиране на екип. Модели на 

организационна структура за разработване и реализиране на проект. 

19. Същност, роля, задачи и структура на финансовия мениджмънт на 

лечебните заведения. Финансовият мениджмънт и етиката в здравния 

сектор. 

20. Източници на финансово-счетоводна информация за целите на 

финансовия мениджмънт. Годишен финансов отчет - елементи. 

Съдържание и основна характеристика на елементите на годишния 

финансов отчет. 

 

 

 

II. Обществено здраве и  информационни технологии  

 

1. Промоция на здраве и глобално здраве  

 

1. Съвременно разбиране за здравето като основа за разбиране на 

промоцията на здравето. Промоция на здравето – развитие на 

понятието.  

2. Стратегии и приоритетни области на дейности за промоция на здравето.  

3. Методи за промоция на здравето - партньорство за здраве, работа с 

общността и развитие на обществото, преориентиране на здравната 

система, използване на масмедиите.  

4. Подходи за промоция на здравето – медицински подход. Скрининг – 

видове, критерии, характеристики на тестовете за скриниране.  

5. Подходи за промоция на здравето – образователен, промяна в 

поведението, овластяване, социална промяна.  

6. Места за промоция на здравето.  

7. Процесът “глобализация” – същност, исторически корени и съвременно 

съдържание.  



8. Концепция за глобално здраве. Глобални здравни ползи. 

9. Транснационални здравни рискове.  

10. Характеристики и здравни влияния на абсолютната и относителната 

бедност.  

11. Глобална тежест на заболяванията.  

12. Глобални проблеми и потребности, свързани с производството, 

разпространението и употребата на тютюневи изделия. 

13. Глобални проблеми и потребности, свързани с производството, 

разпространението и употребата на алкохол. 

14. Глобални проблеми и потребности, свързани с производството, 

разпространението и употребата на психоактивни вещества. 

15. Глобално разпределение на здравната работна сила. Мобилност на 

здравните работници.  

 

 

2. Информационни технологии 

 

1. Информационни системи – същност. Видове. Здравни информационни 

системи - основни характеристики. Видове. Приложения. 

2. Болнични информационни системи. Функционална структура. 

Архитектура. 

3. Електронни медицински записи – същност, характеристики, видове. 

Хартиени и електронни медицински записи – сравнение. 

4. Съвременни тенденции в организацията на медицинските данни. 

Електронни здравни записи – същност, характеристики.  

5. Медицински бази знания. Общи понятия, характеристики. Видове. 

6. Системи за подпомагане вземането на решения. Основни 

характеристики. Видове. 

7. Сигурност на здравните информационни системи. Политики за 

сигурност. 

8. Стандарти в здравната информатика. Видове. Организации за 

стандартизация.  

9. Стандарти за предаване на медицински данни и формат на медицинските 

съобщения. Същност. Видове. 

10. Стандарти за унифицирано представяне на медицински данни. 

Теоретични основи на кодирането и класифицирането.  

11. Стандарти за унифицирано представяне на сестрински данни. Видове. 

Примери. 

12. Кодиращи системи в медицината. Видове. 

13. Класификационни системи. Номенклатури. Видове. 

14. Здравни информационни системи като източник на здравна информация - 

същност, компоненти, организация, предназначение. 

15. Здравни информационни системи на СЗО - обзор, примери. 



16. Здравни информационни системи на други европейски институции и 

неправителствени организации - обзор, примери. 

 

 

III. Aндрагогика 

 

1. Андрагогията като наука за образованието на възрастните. Възникване и 

същност. Понятие за андрагогически процес (модел на нотингамската 

група). Етапи на андрагогическия процес.  

2. Същност на андрагогическия цикъл (модел на процеса обучение на 

възрастните хора). Съпоставка с педагогическия модел на обучение. 

Подробна характеристика на всеки един от петте етапа на цикъла.  

3. Методически изисквания за планиране, организиране и провеждане на 

обучителен курс с възрастни.  

4. Роля и място на контрола и оценката в обучението на възрастните. 

Методически изисквания за планиране, организиране и провеждане на 

контрола и оценяването на обучението на възрастните.  

5. Възрастният човек като учащ се (определение за възрастен човек; 

основни допускания за възрастния като учащ се; специфични умения на 

ученето при възрастните; роля на общуването в процеса на обучение на 

възрастни).  
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