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МОНОГРАФИЧЕН (ХАБИЛИТАЦИОНЕН) ТРУД 

 

1 
Rohova, M.  

Mobility of Health Professionals – Trends, Patterns and Attitudes in Romania. 

Varna Medical University, 2016, ISBN 978-619-221-008-3. 

 

The migration of health professionals within and between countries is a growing phenomenon 

worldwide. Health workers migrate from developing or less developed to developed countries 

to improve their socio-economic status or for the purpose of career development (Rutten, 

2009). These outflows (permanent emigration of health professionals) are usually associated 

with so-called medical “brain drain” which causes the unique problem of severe workforce 

shortages in home countries’ health systems. The permanent departure of skilled labour might 

deplete the human capital of sending countries, thus, reducing the possibility for economic 

growth and raising the level of inequalities and poverty in those countries (Forcier et all., 

2004). Because of this, international migration of health workers has become one of the major 

topics on health policy agenda. 
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This book presents the main results from a study about migration of health professionals in 

Romania. The study was a part of the Mobility of Health Professionals (MoHProf) project, 

funded by the European Commission within the Seventh Framework Programme and 

conducted between 2008 and 2011. General objective of the project was to investigate and 

analyse current trends of the health professionals’ mobility, i.e. first of all physicians and 

nurses, to, from and within the European Union. 

The research combines quantitative with qualitative methods but emphasises on the 

qualitative studies (in-depth interviews). The general idea of this approach is to put the focus 

on key stakeholders (health professionals at micro level and different health associations, 

unions and institutions at national level) in order to collect existing data and statistics, but first 

of all to generate new qualitative data that can explain the statistics. The study is implemented 

in two phases: 

 macro level research – this phase has two major tasks: to investigate the available 

statistics about migration, previous studies (desk research) and analyse existing 

policies and their impact on migration of health professionals; and to conduct in-depth 

interviews with representatives of institutions and organisations at national level as 

Ministry of Health, National Health Insurance Fund, associations of health 

professionals, scientific institutes, etc. 

 micro level research – this phase is concentrated on conducting qualitative in-depth 

interviews with health professionals working in home country and with health 

professionals working abroad in order to investigate the attitudes toward migration, as 

well as reasons for leaving the country. 

Every chapter finish with a summary of so called push, pull, stick and stay factors. Push 

factors are related with factors in the source (sending) country that force individuals to 

emigrate; pull factors are attributed to destination (receiving) country and they attract 

individuals or groups to leave their home country. Stick factors influence people decision not 

to move (emigrate) or they “prevent” emigration; stay factors are related with destination 

country and they hinder the return migration. 

One of the main challenges for human resource management in Romania is the unequal 

geographical distribution of medical staff. There are significant imbalances in the territorial 

distribution of physicians. Most of health professionals are concentrated in the big university 

towns or in the most economically developed districts. There are also significant imbalances 

in distribution of specialists between urban and rural areas. This situation is associated with 

the lack of effective incentives offered for physicians to work in rural or deprived areas. 

According to the experts’ interviews, the process of hiring in general is very difficult, long 

and time consuming.  

In Romania, the most important health professionals’ deficit is of medical doctors and nurses. 

This problem was confirmed from all respondents, interviewed during the macro level phase 

of the research. The biggest deficit of specialists is in intensive care and paediatric. Other 

specialties, mentioned in the interviews, are clinical laboratory, clinical pathology, cardiology, 

etc. The major part of this deficit is due to emigration especially for intensive care. There are 

also problems with family doctors, psychologists, neurologists. 

Before Romania’s accession to European Union in 2007, nurses were more likely than 

physicians to practise the same profession abroad; after January 2007, the situation changed 
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with physician diplomas recognised in the European area and now more Romanian physicians 

are willing to emigrate. The main destination countries for Romanian health professionals are: 

for physicians and dentists - France, the United Kingdom, Germany, Italy, and Spain, and for 

nurses – Italy, Spain and the United Kingdom. There are several reasons for migration: level 

of professional development, level of salaries, living and working conditions, career 

development opportunities, etc. The main influence of emigration on the national health 

system is a negative one as a whole, because generates mainly health workforce deficit with 

further negative consequences on quality of health services, specialised health care, expenses 

for health education, etc. 

Findings of our study have showed that in general, receiving countries have better information 

about inflows than about outflows. In Romania, as in most other countries, data on health 

workers migration are unreliable or not available. There are some estimations that provide just 

a rough idea about this phenomenon. Data on internal and external migration of health 

workers are scarce and there are no established procedures for collecting them. 

Moreover, there is no policy regarding migration of health professionals and there are no 

special references to this issue in health policy. Interviews with representatives of key 

stakeholders also indicate that the role of health workers migration is missing from the 

Romanian discussion on health policy. It is mainly professional associations that discuss the 

situation and importance of health professionals’ migration. According to the interviewees, it 

is urgently necessary to develop such policy. 

 

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

 

2 
Рохова, М.  

Намаляване на неравенствата в достъпа до регионална здравна мрежа. 

Икономически университет - Варна, 2015.  

Професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна 

специалност „Социално управление“. 

 

Здравните неравенства и неравнопоставеността в здравеопазването са едни от най-

значимите съвременни проблеми на здравните системи и обществата в цяла Европа. В 

тази връзка изключително значение придобива политиката по разпределение на 

ресурсите в здравеопазването - като основа за намаляване на неравния достъп до 

здравни услуги в различните региони.  

Целта на дисертацията е да се изследват неравенствата в достъпа до здравната мрежа в 

България и на тази основа да се разработи модел за регионално разпределение на 

ресурсите. За постигането й са изяснени основните теоретико-методологически 

постановки относно същността на здравните неравенства и концепцията за 

равнопоставеност, техните детерминанти, както и методите за тяхното измерване. 

Извършен е анализ на диференциациите в здравния статус на населението с акцент 

върху регионалните различия, здравно-политически анализ и анализ на финансовата 

равнопоставеност, като са изследвани факторите, влияещи върху неравнопоставеността 
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в здравеопазването в България. Изследвана е осигуреността с ресурси на здравната 

система в отделните райони и области на страната и е направена оценка на 

равномерността на тяхното разпределение. Осъществени са две социологически 

проучвания – сред гражданите на Североизточния район на планиране и сред експерти 

в сферата на здравеопазването.  

Изводите от направените анализи на теоретичните модели и емпиричните данни стоят в 

основата на предложения модел за разпределение на ресурсите в здравната система, 

включващ разпределение между регионите и такова между видовете здравни услуги и 

дейности. Крайната цел на модела е намаляване на регионалните различия в достъпа до 

здравната мрежа и на здравните неравенства. 

 

Публикации по дисертационния труд: 

Рохова, М. Регионални диспропорции при разпределението на ресурсите в 

здравната система в България. Сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 5 (42), 

2013, стр. 158-163. ISSN 1311-4506. 

Рохова, М. Здравни неравенства и неравнопоставеност в здравеопазването – 

основни принципи и концепции. Сп. Здравна икономика и мениджмънт, бр. 4(50), 

2013, стр. 114-120. ISSN 1311-9729. 

Рохова, М. Методи за измерване на здравните неравенства и 

неравнопоставеността в здравеопазването. Сп. Варненски медицински форум, 

бр. 3, приложение 2, 2014, стр. 11-17. ISSN 1314-8338. 

 

МОНОГРАФИИ, КНИГИ 

 

3 
Шиваров, Ст., Е. Димова, А. Начева, М. Шалева, М. Рохова. 

Социален маркетинг и водене на преговори, стр. 176-256. 

В: Иванов Л., Ж. Големанова (ред.) Болничен мениджмънт, издание на 

НЦОЗ, София, 2005, 350 с. ISBN 954-8404-09-5. 

 

В главата „Социален маркетинг и водене на преговори“ се разглеждат новите и 

актуални за българското здравеопазване въпроси на социалния маркетинг и воденето на 

преговори. Пазарните принципи и взаимоотношения в сферата на здравеопазването, 

като сравнително нова реалност, са в етапа на установяване и приспособяване, както 

към българските условия, така и към традициите и иновациите. Социалният маркетинг 

като актуална парадигма в областта на обществените отношения е сравнително слабо 

познат и недостатъчно прилаган подход в управлението на лечебните заведения – 

търговски дружества. Отчитането на различията и особеностите на социалния 

маркетинг при мениджмънта на лечебните заведения е отговорът на въпросите на 

общественото здравеопазване, свързани с начина на живот и личното, групово и 

обществено здраве. Промяната в поведението в резултат на продължителни и умели 
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преговори и „договори“ с обществото е немислима без провеждането на успешни 

интегрирани маркетингови комуникации. 

Отделна част е посветена на важните въпроси на преговорите – стратегиите и 

тактиките, отделните фази, инструментите при водене на преговори и някои изисквания 

при оформяне на договорите. 

 

4 
Димова, А., М. Попов, М. Рохова.  

Здравната реформа в България: анализ.  

Издание на Институт “Отворено общество”, София, 2007, 343 с. ISBN 978-

954-91810-6-7. 

 

Здравната реформа означава промяна на здравната система и здравеопазния процес в 

тяхната цялост, за да се постигне желаният и очакваният ефект на изхода на системата. 

Поради това в концепцията, стратегията, политиката и планирането на здравната 

реформа следва да се има предвид цялата структурна панорама на здравната реформа - 

здравната система и здравеопазният процес, контекстът и участниците в реформения 

процес. Обект на здравната реформа са здравната система и здравеопазният процес, 

разглеждани в тяхното единство с определен контекст и участниците в реформата. 

Целта на изследването е да се подпомогне разбирането на същността, развитието и 

резултатите на здравната реформа в нашата страна с оглед на нейното развитие. 

Успоредно с анализа на публикуваните в Държавен вестник за периода 1989-2005 г. 

нормативни (законови и подзаконови) и административни актове, отнасящи се до 

здравната система и нейната дейност, важна част от здравно-политическия анализ 

представлява и прегледът на публикации на Министерството на здравеопазването и на 

други ведомства. Извършеният медиен анализ на публикувани през същия период 

материали от една страна допълва здравно-политическия анализ, а от друга спомага за 

проследяване на основните проблеми в здравната система и тяхното развитие през 

етапите на здравната реформа. 

Анализирани са и някои по-съществени статистически и икономически показатели. По 

този начин се осигуряват една част от обективните доказателства за развитието на 

здравната система, а от тук – за ефектите от реформата. 

Чрез национално представително социологично проучване, извършено през месеците 

май-ноември 2005 г. от социологичната агенция Алфа Рисърч, се установява 

актуалното ситуиране на здравната реформа. Заедно с анализа на статуса на здравната 

система и здравното състояние на населението, с това изследване се очертават 

възможностите за следващото развитие на реформения процес. 

Особено внимание се обръща на материалите, които са резултат на социологически 

проучвания и публикации в печатните медии. Макар и по различни начини тази 

информация отразява масовото съзнание – отношение, нагласи, потребности, желания, 

очаквания – на гражданите и обществеността спрямо здравната система и 

здравеопазването. Тази информация е категорична необходимост за разработване на 

една здравна политика, която се стреми да бъде фокусирана към гражданина в 

обществото. 
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5 
Dimova, A., M. Rohova, M. Popov, B. Rechel.  

Health Reform in Bulgaria, pp. 49-64.  

In: Bartlett, W., J. Bozikov, B. Rechel (Eds.). Health Reforms in South-East 

Europe. Palgrave Macmillan, London, 2012, 244 p. ISBN 978-0-230-30003-3. 

 

The poor and deteriorating health status of Bulgaria’s population at the beginning of the 

1990s, together with the democratic changes in the country, resulted in the recognition of the 

need for fundamental changes to the health system. The Bulgarian health system suffered 

from a number of structural weaknesses, including an orientation towards supply rather than 

demand, an inefficient utilisation of human, material and technical resources, health 

inequalities and poor quality of medical care and even before the democratic changes in 1989 

it became apparent that the health system was unable to meet the needs of the population. 

After 1989, the health system became incompatible with the new political and economic 

environment. Thus, the reform of the Bulgarian health system at the beginning of the 1990s 

had two main objectives (Popov ed., 1997, 1998). The first was to improve population health. 

The second was to establish a health system that would correspond to the population’s health 

needs and be based on democratic principles (including the decentralisation and 

deconcentration of management, a greater influence of professionals, civil participation to 

ensure accountability and responsiveness to patient’s needs, and protection of patients’ 

rights), as well as the introduction of market principles (reducing state regulation of the health 

system, increasing the autonomy of health care providers, and introducing a split between 

purchasers and providers of health services). 

This chapter explores the recent health reform in Bulgaria and the reasons it has failed to 

achieve its main objectives. It builds on analysis carried out in 2005-2007 under a project 

financed by the Open Society Institute – Sofia, which investigated the changes in the 

Bulgarian health system in 1989-2005 through an in-depth study of documents and 

publications, an analysis of health indicators, and a nationally representative sociological 

survey carried out in 2006 (Dimova et al., 2007). For the purpose of this chapter, this analysis 

was complemented through an exploration of changes in health system and policies after 

2005. 

Our findings suggest that the outcomes of the reform so far do not match exactly initial 

expectations in terms of health improvements or health system characteristics. Several errors 

were made in the course of the health reform. The first was that the reform began without a 

comprehensive plan or perspective. Second, implementation of the reform was carried out 

slowly and hesitantly. A third shortcoming of the reform was that communication with the 

citizens and health professionals was neglected in terms of objectives, content and process of 

the reform. Fourth, the reform legislation did not regulate clearly enough the new legal basis 

of the health system and responsibilities in health care. Finally, the control functions in the 

regulation of the health system were underdeveloped. 

These conclusions suggest that further reform of the Bulgarian health system is necessary. 

Two of the most urgent challenges are to improve population health and decrease health 

inequalities. This will require changes to the organizational and financial set-up of the health 
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system. A reform of health financing is particularly important. If health financing relations, 

mechanisms and instruments are preserved in their current form, the health system will absorb 

financial resources ad infinitum. There is no doubt that more resources need to be channelled 

to the health system, but in order to achieve the desired effect they have to find place in a 

correspondingly changed health financing environment. 

For successful and efficient health reform, the creation of favourable conditions, i.e. a “reform 

environment”, is of crucial importance. This would require harmonised efforts of all 

stakeholders in the health system, including health care administrations at all levels, health 

care providers and medical professionals, the scientific community, the private sector, trade 

unions, civil organisations and the media. Such efforts would be more effective, if directed 

towards the development and implementation of a stable and sustainable evidence-based 

health policy, rather than resulting from ad hoc, fragmentary and politically motivated 

measures. The formation of such a policy would require a continuous and constructive 

dialogue between all stakeholders, in order to establish a solid foundation for the further 

reform of the health system. 

 

6 
Димова, А., М. Рохова, Е. Мутафова, Е. Атанасова, Ст. Коева, Д. Пантели, Е. 

ван Гинекен. Здравни системи в преход. България. Анализ на здравната 

система: 2012. Медицински университет – Варна, 2013, 200 с. ISBN 978-

954-9685-93-0. 

 

През последните 20 години демографското развитие се характеризира с намаляване на 

населението, ниска раждаемост, ниска обща плодовитост, висока смъртност и 

застаряващо население. Стабилизираната политическа ситуация от началото на първото 

десетилетие на XXI век и икономическият подем от средата на същото десетилетие са 

важни фактори за лекото нарастване на равнището на раждаемост и плодовитост и 

слабо намаляване на смъртността. Като цяло, България е с по-лоши от по-голяма част 

от средните за Европейския съюз показатели за смъртност и заболеваемост. Средната 

продължителност на предстоящия живот достига 73,3 години през 2008 г., като трите 

основни причини за смърт в България са болестите на органите на кръвообращението, 

злокачествените новообразувания и болестите на дихателната система. 

Българската здравна система се характеризира с ограничен етатизъм. Министерството 

на здравеопазването отговаря за националната здравна политика и цялостната 

организация и функциониране на здравната система, както и координира всички 

министерства във връзка с опазването на общественото здравеопазване. Ключовите 

участници в осигурителната система са осигурените лица, доставчиците на здравни 

услуги и финансиращите организации, включващи Националната здравноосигурителна 

каса, единственият платец в системата на задължителното здравно осигуряване и 

дружествата за доброволно здравно осигуряване. Здравното финансиране съчетава 

публичното и частно начало. Здравеопазването се финансира от задължителни 

здравноосигурителни вноски, данъци, директните плащания, доброволни 

здравноосигурителни премии, плащания на работодателите, дарения и външни 
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финансирания. Общите здравни плащания като дял от БВП се увеличават от 5.3% през 

1995 г. на 7.3% през 2008 г. 

Здравната система е икономически нестабилна и здравните заведения, особено 

болниците, страдат от недофинансиране. Планирането на извънболничната помощ се 

извършва на териториален принцип. Инвестиционните разходи са съобразно 

държавното или общинското участие в капитала на лечебните заведения. През 2009 г. 

медицинският персонал представлява 4,9% от общата работна сила. В сравнение с 

други страни, относителният дял на лекарите и лекарите по дентална медицина е 

особено висок, но относителният дял на медицинските сестри остава далеч под средния 

за ЕС-15, ЕС-12 и ЕС-27. България е изправена пред нарастваща професионална 

мобилност, която се превръща в особено предизвикателство. Има свръхпредлагане на 

легла за активно лечение и недостиг на легла за продължително лечение и 

рехабилитация. Здравната реформа след 1989 г. се фокусира предимно върху 

доболничната помощ, а преструктурирането на болничната помощ продължава да стои 

на дневен ред пред правителството. Гражданите, както и медицинските 

професионалисти са недоволни от системата на здравеопазване и равнопоставеността е 

поставена под въпрос не само поради различията в здравните потребности, но и поради 

социо-икономическите неравенства и териториалните дисбаланси. Необходимостта от 

нови реформи е наложителна, особено като се има предвид неблагоприятния здравен 

статус на населението. 

 

НАУЧНИ СТАТИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 

 

7 
Вълканова, М., М. Рохова. 

Информираността на пациентите - предпоставка за упражняване на 

техните права.  

Сп. Здравна икономика и мениджмънт, бр. 2 (4), 2002, стр. 19-23. ISSN 1311-

9729. 

 

Статията разглежда актуални въпроси, свързани с правата на пациентите. Като основна 

гаранция за упражняване на тези права се разглежда информираността на 

потребителите на медицинска помощ. Целта на проучването е да се осъществи оценка 

на степента на информираност, с оглед подобряване на обратната връзка между 

пациент и нормотворческа власт. 

 

8 
Рохова, М., Т. Костадинова, Д. Лефтерова.  

Проучване на необходимостта от обучение на медицинските сестри в 

условията на здравна реформа.  

Сп. Здравна икономика и мениджмънт, бр. 3 (5), 2002, стр. 3-8. ISSN 1311-

9729. 
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След старта на здравната реформа у нас настъпиха съществени промени във функциите 

и задълженията на сестринските кадри, които очертаха тяхната нова роля в системата 

на здравеопазването. Във връзка с това е проведено проучване сред медицинските 

сестри в болничните лечебни заведения в град Варна за определяне необходимостта им 

от обучение и повишаване на професионалната квалификация. Резултатите насочват 

към осъзнаване на потребността от нови форми на базово обучение, с оглед 

придобиване на нужните знания и умения за ефективно включване в управлението на 

здравните грижи. 

 

9 
Рохова, М.  

Анализ и проектиране на фирмена дистрибуционна система за лекарствени 

продукти.  

Сп. Здравна икономика и мениджмънт, бр. 1 (6), 2003, стр. 11-20. ISSN 1311-

9729. 

 

Проектирането на дистрибуционна система в съответствие с потребителските 

изисквания и предпочитания, следвайки интензивните промени в средата, е важна 

предпоставка за формиране на дългосрочни стабилни пазарни позиции. Спецификата 

на лекарствените продукти и особеностите при тяхното потребление са свързани с 

редица ограничения, включително и нормативни, касаещи и организацията на 

дистрибуцията им. Това налага непрекъснато да се анализират и оценяват 

съществуващите канали за реализация и дейността на включените посредници на 

различни нива, както и връзките между тях.  

В статията е представен модел за анализ на дистрибуционна система за лекарствени 

средства и възможните критерии за оценка. Въз основа на резултатите от изследването 

могат да се вземат решения, свързани с модификацията на каналите за реализация, 

повишаване на ефективността на дистрибуционната система и постигане на 

конкурентно предимство. 

 

10 
Рохова, М.  

Анализ и проектиране на разположението на търговска мрежа за 

лекарствени продукти.  

Сп. Здравна икономика и мениджмънт, бр. 4 (10), 2003, стр. 10-17. ISSN 

1311-9729. 

 

Проблемът за изследване на локализацията на търговски предприятия придобива 

нарастващо значение във връзка с динамично променящата се обстановка на пазарите, 

нарастващата интензивност на конкуренцията и изменящите се потребителски 

предпочитания. Тази значимост е породена от факта, че изборът на разположение е 

свързан със сериозни инвестиции и разходи и се превръща във важно конкурентно 

предимство. 
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В статията е представен модел за анализ на разположението на търговската мрежа за 

лекарствени продукти и възможните критерии за оценка. Целта е да се представят 

възможностите за анализ и оценка на разположението, включени в определена 

последователност от решения за проектиране на търговската мрежа. Въз основа на 

резултатите от изследването могат да се вземат решения, свързани с оптимизиране 

локализацията на търговската мрежа на едро и дребно за лекарствени средства. 

 

11 
Рохова, М.  

Маркетинговият подход – необходимата посока в управлението на 

лечебните заведения.  

Сп. Социална медицина, бр. 4, 2005, стр. 25-28. ISSN 1310-1757. 

 

Използването на подходящи маркетингови техники може да има подчертано 

положителен ефект върху управлението на лечебните заведения. Маркетинговият 

подход в управлението увеличава възможностите на лечебните заведения да се 

адаптират към влиянията на външната среда чрез прилагане на различни маркетингови 

инструменти.  

Целта на статията е да определи значението и ролята на маркетинговия подход в 

управлението на лечебните заведения. Във връзка с така поставената цел е представен 

опит да се очертаят и систематизират основните области на приложение, свързаните с 

тях маркетингови дейности, както и възможните маркетингови решения на някои 

актуални проблеми на лечебните заведения. 

 

12 
Dimova, А., M. Rohova. 

Impact of the financing methods on hospital product quality.  

Bulletin of the Medical Institute after Mehrabyan, Yerevan, Armenia, Vol. 1, 

2006, p 68-73. 

 

The hospital resources originate from external sources. The principal and most essential 

source is the flow of financial resources, by which the hospital product cost (price) is being 

paid by a given payer. All parameters of the hospital financing affect hospital services quality. 

The paper presents the impact of the prices of hospital services, the role of the payer and the 

financial risk and the evaluation of the financing methods in view of quality. 

The financing method may foster hospitals to make efforts for hospital product quality 

assurance; however it is not enough by itself. Even positively affecting quality, each 

individual financing method has its shortcomings with respect to the various parameters, 

which in turn could negatively affect quality. 
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13 
Dimova, А., M. Rohova, M. Popov. 

Hospital organizational and managerial culture.  

Bulletin of the Medical Institute after Mehrabyan, Yerevan, Armenia, Vol. 1, 

2006, p 89-94. 

 

Determining the level of the organisational and managerial culture is a prerequisite for 

organisational development. Therefore the organisational diagnostics of hospitals plays an 

important role in the effective hospital management. 

The paper presents the results from research, which aims at determining the level of hospital 

organisational and managerial culture and to follow-up the evolution in managerial culture as 

a result of training for managerial personnel in the hospital. As a result of our findings from 

the first research a number of actions were recommended to the hospital management to 

improve organizational and managerial culture. 

 

14 
Рохова, М., А. Димова, Д. Томов.  

Маркетинг в здравеопазването: възникване и развитие на научните 

концепции. 

Сп. Социална медицина, бр. 3, 2008, стр. 33-38. ISSN 1310-1757. 

 

Маркетинговият подход е възприет от различните организации, сфери и отрасли на 

икономиката по различно време. Постепенно той навлиза и в практиката на здравните 

организации. Целта на настоящото изследване е да се проследи възникването и 

развитието на маркетинга в здравеопазването (и социалния маркетинг). Във връзка с 

това са представени също развитието и еволюцията на маркетинговата концепция, 

както и съвременните схващания в маркетинга на здравеопазването, съпоставени с 

парадигмите на маркетинга, практикуван в бизнес-организациите. Извършен е и анализ 

в количествен аспект на публикационната активност по теми, засягащи маркетинга в 

здравеопазването, за близо 40-годишен период. 

Анализът показва, че към края на 70-те години на миналия век се наблюдава 

значително нарастване на изследванията и публикациите, свързани с маркетинга на 

здравеопазването. Промените в макрообкръжението през този период води до развитие 

на маркетинговите идеи, на концепцията и практиката на маркетинга в 

здравеопазването. 

 

15 
Димова, А., М. Рохова, М. Попов. 

Затворените врати на здравната система.  

Сп. Здравна икономика и мениджмънт, бр. 3(29), 2008, стр. 16-21. ISSN 1311-

9729. 

 

Статията представя идеята за двата аспекта на достъпа на гражданите до здравната 

система – обективен и субективен. В обективен аспект ограниченията в достъпа могат 
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да бъдат географски, административни, финансови. Нагласите на гражданите да търсят 

и потребяват медицинска помощ или не формират субективния аспект на достъпа до 

здравната система. Негативните нагласи на гражданите са „затворените врати на 

здравната система“, съществуващи в съзнанието им, които ограничават техния достъп 

до системата.  

Резултатите от изследването показват, че е необходимо целенасочено и в дълбочина да 

бъдат изследвани причините, поради които макар и при наличието на възможности за 

достъп до системата, хората не се възползват от тях. 

 

16 
Rohova, M. 

Health Professionals Migration – the Case of Romania. 

Сп. Здравна икономика и мениджмънт, бр. 2 (40), 2011, стр. 3-21 (in English). 

ISSN 1311-9729. 

 

Migration of health professionals is an important concern not only in developing but also in 

developed countries. It has different forms and types and affects health systems of sending 

and receiving countries both positively and negatively. In Romania immigration is negligible 

in its size and importance and emigration is prevailing migration process.  

The paper presents the main results of a study about health professionals’ migration in and 

from Romania, which is part of international project „Mobility of Health Professionals“, 

funded within the Seventh Framework Programme. The general objective is to investigate and 

analyse current trends of migration of health professionals in Romania. 

There are several reasons for migration of health professionals: level of professional 

development, level of salaries, living and working conditions, career development 

opportunities, etc. The main influence of emigration on Romanian health system is a negative 

one as a whole, because generates mainly health workforce deficit with further negative 

consequences on quality of health services, specialised health care, expenses for health 

education, etc. 

 

17 
Mutafova E., M. Rohova, T. Kostadinova. 

National Profile of Migration of Bulgarian Health Professionals.  

Сп. Здравна икономика и мениджмънт, бр. 1 (43), 2012, стр. 15-26 (in 

English). ISSN 1311-9729. 

 

Мобилността на здравните професионалисти през последните години представлява 

значим проблем за организацията и функционирането на здравните системи. Върху 

него се фокусира вниманието на изследователи и политици, както от „изпращащите“, 

така и от „приемащите“ държави.  

Статията представя малка част от резултатите за България, получени в рамките на 

проект „Мобилност на здравните професионалисти“, финансиран по Седма рамкова 

програма на Европейския съюз. Представени са данни за заетостта и свободните 
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работни места в социалната и здравна сфера, за динамиката в броя на лекарите, 

стоматолозите и медицинските сестри, както и за общата миграция и за факторите, 

които влияят върху процеса при здравните професионалисти. 

 

18 
Митев, Б., М. Рохова.  

Избор на партньор при формирането на стратегически алианси в 

болничния сектор.  

Сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 3-4 (24), 2009, стр. 127-133. ISSN 

1311-4506. 

 

През последните две десетилетия формирането на алианси в болничния сектор се 

утвърждава като успешна стратегия за ограничаване на разходите, повишаване на 

качеството и достъп до нови пазари и технологии в отговор на динамично променящата 

се външна среда. Изборът на подходящ партньор е критичен фактор за успех при 

създаването и функционирането на стратегическия алианс.  

В публикацията е предложена процедура за избор на партньор, включваща няколко 

взаимообвързани етапа. Посочени са потенциалните партньори на болницата въз 

основа на разгледаните видове стратегически алианси в болничния сектор, актуалните 

условия, в които се формират и функционират и възможните мотиви за тяхното 

създаване. Основно внимание се обръща на критериите за избор, както и на 

ограничителните условия, които трябва да се вземат предвид при определяне на 

потенциалните участници в конкретен алианс. 

 

19 
Рохова, M. 

Показатели за устойчиво развитие в областта на общественото здраве – 

анализ на тенденциите в България. 

Сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 3-4 (27), 2010, стр. 323-328. ISSN 

1311-4506. 

 

През 2001 г. Европейският съвет определя принципите, които направляват Европа по 

пътя на устойчивото развитие и въз основа на тези принципи е разработена стратегия за 

устойчиво развитие. През 2006 г. стратегията е допълнена и обновена. В нея са 

посочени седем основни направления (наречени ключови предизвикателства), във 

всяко от които са поставени цели и са определени действия за постигането им. Едно от 

тези основни направления е общественото здраве. За измерване на прогреса при 

постигане на целите, заложени в стратегията, е разработена и система от показатели за 

устойчиво развитие. 

В статията се разглеждат показателите за устойчиво развитие в областта на 

общественото здраве и техните конкретни измерения за България. Направена е 

съпоставка с други членки на Европейския съюз и са анализирани тенденциите, които 

се наблюдават в нашата страна. 
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20 
Рохова, М. 

Осигуреност с човешки ресурси на здравната система – национален и 

регионален аспект. 

Сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 4 (31), 2011, стр. 93-99. ISSN 1311-

4506. 

 

Известен факт е, че между регионите в България съществуват значими различия по 

отделни показатели. Най-често се анализират разликите в икономическото състояние и 

развитие, но наред с тях, са налице и съществени диспропорции в предлагането на 

здравни услуги. Териториалното разпределение на ресурсите в здравната система е 

неравномерно и много често - несъобразено със здравните потребности на населението 

в съответния регион.  

Целта на публикацията е да се изследва осигуреността с човешки ресурси и тяхното 

регионално разпределение в здравната система в България. За обект на изследването са 

избрани шестте района за планиране в страната. Основните показатели, които са 

използвани, са свързани с осигуреността с медицински персонал - общо и по отделни 

специалности. Включени са и някои здравно-демографски показатели, за да се допълни 

оценката за това, доколко осигуреността с ресурси в съответния регион съответства на 

потребностите от здравни услуги. 

 

21 
Dimova, A., M. Rohova, E. Moutafova, E. Atanasova, S. Koeva, D. Panteli, E. 

van Ginneken.  

Bulgaria: Health system review.  

Health Systems in Transition, 2012, Vol. 14 (3), pp. 1–186. ISSN: 1817–6119. 

 

In the last 20 years, demographic development in Bulgaria has been characterized by 

population decline, a low crude birth rate, a low fertility rate, a high mortality rate and an 

ageing population. A stabilizing political situation since the early 2000s and an economic 

upsurge since the mid-2000s were important factors in the slight increase of the birth and 

fertility rates and the slight decrease in standardized death rates. In general, Bulgaria lags 

behind European Union averages in most mortality and morbidity indicators. Life expectancy 

at birth reached 73.3 years in 2008 with the main three causes of death being diseases of the 

circulatory system, malignant neoplasms and diseases of the respiratory system. 

The Bulgarian health system is characterized by limited statism. The Ministry of Health is 

responsible for national health policy and the overall organization and functioning of the 

health system and coordinates with all ministries with relevance to public health. The key 

players in the insurance system are the insured individuals, the health care providers and the 

third-party payers, comprising the National Health Insurance Fund, the single payer in the 

social health insurance system, and voluntary health insurance companies. Health financing 

consists of a public–private mix. Health care is financed from compulsory health insurance 

contributions, taxes, out-of-pocket payments, voluntary health insurance premiums, corporate 
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payments, donations, and external funding. Total health expenditure as a share of gross 

domestic product increased from 5.3% in 1995 to 7.3% in 2008.  

The health system is economically unstable and health care establishments, most notably 

hospitals, are suffering from underfunding. Planning of outpatient health care is based on a 

territorial principle. Investment for state and municipal health establishments is financed from 

the state or municipal share in the establishment’s capital. In the first quarter of 2009, health 

workers accounted for 4.9% of the total workforce. Compared to other countries, the relative 

number of physicians and dentists is particularly high but the relative number of nurses 

remains well below the EU15, EU12 and EU27 averages. Bulgaria is faced with increased 

professional mobility, which is becoming particularly challenging. There is an oversupply of 

acute care beds and an undersupply of long-term care and rehabilitation services. Health care 

reforms after 1989 focused predominantly on ambulatory care and the restructuring of the 

hospital sector is still pending on the government agenda. Citizens as well as medical 

professionals are dissatisfied with the health care system and equity is a challenge not only 

because of differences in health needs, but also because of socioeconomic disparities and 

territorial imbalances. The need for further reform is pronounced, particularly in view of the 

low health status of the population. 

 

22 
Rohova, M., A. Dimova, E. Mutafova, E. Atanasova, S. Koeva, E. van Ginneken. 

Balancing Regulation and Free Markets: The Bulgarian Pharmaceutical Sector. 

Eurohealth Systems and Policies, Vol. 19 (1), 2013, pp. 35-38. ISSN 1356-1030. 

 

The restructuring of the pharmaceutical sector has been a pivotal part of the reform of the 

Bulgarian health system since 1990. Today, Bulgaria has one of the highest shares of 

pharmaceutical spending as a proportion of total health costs in Europe.  

The article discusses reforms in the pharmaceutical market as well as in pricing and 

reimbursement. Although important progress was made in establishing this framework and in 

access to pharmaceuticals, important challenges remain with regard to containing cost and 

ensuring access. These include effective price regulation; development of health technology 

assessment capacity; monitoring overuse of medication; and finding the right balance between 

government intervention and free market regulation. 

 

23 
Рохова, М. 

Здравните неравенства в обществото – основни фактори и причини.  

Сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 1 (44), 2014, стр.101-106. ISSN 

1311-4506. 

 

Здравните неравенства и неравнопоставеността в здравеопазването са едни от най-

значимите съвременни проблеми на здравните системи и обществата в цяла Европа. Те 

съществуват сред населението на всички европейски страни, като в някои от тях 

нарастват през последните десетилетия. За решаване на проблема здравната политиката 

трябва да се основава на научни данни и доказателства за многофакторната 
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обусловеност на здравето. Редица проучвания през последните десетилетия се опитват 

да обяснят кои са причините за здравните неравенства и да докажат, че даден фактор 

може да се разглежда като детерминант на тези различия в здравословното състояние. 

В статията са разгледани подробно различните детерминанти и фактори, причиняващи 

здравните неравенства, като основният акцент е поставен върху социо-икономическите 

различия. Изведени са и трите подхода към проблема: материален; културно-

поведенчески; и психо-социален, както и свързващите ги процеси. Като най-честа 

причина за социо-икономическите здравни неравенства се разглежда доходът и поради 

това в изследванията се противопоставят две хипотези: за абсолютния и за 

относителния доход. 

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В НЕПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 

 

24 
Рохова, М.  

Маркетинговите канали в здравеопазването - тенденции и развитие. 

Сборник доклади „Маркетингът през XXI век - тенденции, проблеми, 

перспективи”, Икономически университет - Варна, 2003, стр. 171–179. ISBN 

954-21-0174-0. 

 

Системата на здравеопазването, разглеждана най-общо, интегрира здравни заведения, 

предоставящи здравни услуги, както и системата за лекарствоснабдяване, формирана от 

фирмите във фармацевтичния бранш. По своята същност и характер те са твърде 

различни от гледна точка на маркетинговата дейност и използваните канали. 

Обективните им различия се дължат както на характера, така и на особеностите в 

потреблението на техните продукти. 

В доклада са анализирани маркетинговите канали в системата на лечебните заведения и 

здравни услуги и техните особености, както и тези в системата за лекарствоснабдяване 

(дистрибуция на лекарствени средства). Разгледана са предимствата и недостатъците на 

традиционните и електронните маркетингови канали, както и разновидностите в 

дистрибуционната система за лекарствени продукти. 

 

25 

Рохова, М., Т. Костадинова.  

Маркетинг на взаимоотношенията и развитие на електронен маркетинг в 

здравеопазването.  

Сборник доклади от II Международна научно-практическа конференция 

„Маркетингът в ерата на глобализация - концепции и тенденции“, Ирита, 

Бургас, 2003, стр. 309-314. ISBN 954-90611-2-4. 

 

Съвременните условия и новите пазарни реалности, засягащи здравеопазването, са 

свързани и с по-високи очаквания на потребителите, както и с нараснала здравна 

култура на населението. Днес пациентите търсят значително повече информация, 
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отнасяща се до здравето им и възможностите за лечение, до рискови фактори и 

здравословен начин на живот. Променените очаквания и поведение на потребителите 

на здравни услуги предявяват нови, по-високи изисквания към техните доставчици. В 

същото време това предоставя и значителни възможности пред здравните организации 

за изграждане и развитие на по-специални взаимоотношения с техните пациенти. 

В доклада се разглеждат възможностите за разработване и развитие на програми за 

маркетинг на взаимоотношенията, както и за използването на електронни маркетингови 

канали, т.е. електронна комуникация лекар-пациент. Предложен е модел, обхващащ 

четири нива на изграждане на взаимоотношения с пациентите. Обсъждат се 

предимствата и недостатъците на електронните канали, както и ограниченията при 

тяхното използване в здравеопазването. 

 

26 
Мутафова, Е., Т. Костадинова, М. Рохова.  

Глобализацията и отражението й в маркетинга на здравеопазването.  

Сборник доклади от II Международна научно-практическа конференция 

„Маркетингът в ерата на глобализация - концепции и тенденции“, Ирита, 

Бургас, 2003, стр. 315-320. ISBN 954-90611-2-4. 

 

Процесите на глобализация засягат комплексно и националните здравни системи. Вече 

говорим за глобални пазари и за адекватни стратегии за поведение и 

конкурентоспособност на тези пазари. В областта на здравеопазването те могат да 

бъдат идентифицирани основно като: трансгранични пазари на здравни грижи и 

дейности, трансгранични пазари на медицински специалисти, както и свободен избор и 

движение на пациентите – трансгранично потребление. 

В доклада се разглеждат промените, които настъпват или могат да настъпят в резултат 

на тези глобализационни процеси в здравеопазването. От друга страна тези процеси 

засилват конкуренцията между лечебните заведения и повишават изискванията към 

предлаганите от тях здравни услуги. 

 

27 

Рохова, М., М. Вълканова.  

Проучване относно правата на пациентите и тяхната популярност сред 

обществеността.  

Сборник доклади от Първа юбилейна научна конференция с международно 

участие „Здравеопазването - предизвикателствата на промяната“, 

Медицински университет - Варна, 2003, стр. 101-107. ISBN 954-9685-23-3. 

 

Отправна точка в развитието на нашето съвременно здравеопазване и усъвършенстване 

на здравното законодателство е обезпечаването на спазването на правата на 

пациентите, които от своя страна могат да бъдат обособени в две групи: права на 

лицата преди настъпване на здравноосигурителния случай (права на граждани) и права 

на лицата при и след настъпване на здравноосигурителното събитие (права на 

пациенти). 
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Докладът разглежда актуални въпроси, свързани с правата на пациентите. В тази връзка 

е проведено проучване, чиято цел е да се осъществи оценка на информираността на 

гражданите в град Варна относно правата им като пациенти на лечебните заведения. 

Резултатите и анализа на получените данни сочат, че все още информацията по този 

въпрос е недостатъчна. Предложени са конкретни мерки за повишаване 

информираността на гражданите, ефективността на използваните канали за 

разпространение на информацията и подобряване обратната връзка между пациентите, 

контролните органи и нормотворческата власт. 

 

28 

Рохова, М., Т. Костадинова.  

Перспективи за българските болници при управление на 

взаимоотношенията със заинтересовани групи в процеса на 

евроинтеграция.  

Сборник доклади от научна конференция с международно участие 

„Европейски перспективи на националното стопанство“, Икономически 

университет - Варна, 2005, стр. 450-462. ISBN 954-21-0227-5. 

 

Разнообразните, сложни и динамично променящи се контакти на болниците изискват 

целенасочено управление на взаимоотношенията с различни по степен на влияние, сила 

и позиции заинтересовани групи и контактни аудитории. Възниква необходимостта от 

проучване, оценка и анализ на заинтересованите групи и тяхното влияние, като това 

дава възможност резултатите да бъдат използвани при разработването на конкретни 

стратегии за работа с тях.  

Целта на представеното изследване е да се проучи мнението на ръководните екипи на 

болниците относно заинтересованите групи, които оказват влияние върху дейността 

им, като по този начин се подпомогнат при управление на взаимоотношенията с тях. 

Изходната позиция при планиране на методологията на проучването е моделът на 

Хайфитц и Лински, известен като инструмент за трансформационно лидерство. При 

разработване на методологията е използван и предложеният от Блеар и Фотлър 

стратегически процес при управление на взаимоотношенията със заинтересовани 

групи. 

 

29 
Tomov, D., M. Rohova, A. Dimova. 

A scientometric approach to hospital planning. 

Юбилеен алманах „В криза ли е планирането?“, том 2, Ценов, Свищов, 2005, 

стр. 169-175 (in English). ISBN 954-23-0301-7. 

 

Modern scientometric approach contributes to the relatively objective assessment of scientific 

achievements and helps managing biomedical research at different levels. Planning the 

activity of the health care establishments and particularly of the public and private hospitals 

under dynamically changing socio-economic conditions is a very difficult task. The purposes 

of the present paper are: to analyse some scientometric features of the literature published in 
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journals worldwide and relevant to hospital planning and to present some planning models 

applicable in the public health system in Bulgaria. 

A retrospective search in MEDLINE database through its PubMed Internet-accessible version 

for 1975-2004 was carried out. The bibliographic information of all the relevant journal 

publications devoted to the issues of hospital planning was processed. Scientometric 

investigation reveals the dynamic stratification of the countries involved in the theoretical and 

practical aspects of hospital planning. The experience gained by health managers worldwide 

should carefully be analysed and effective hospital strategic and tactic planning measures 

should be properly adapted to enhance the quality of medical services thus meeting the rising 

requirements of the patients in Bulgaria. 

 

30 
Tomov, D., E. Mutafova, M. Rohova, E. Atanasova. 

Public health planning at regional level (scientometric aspects). 

Юбилеен алманах „В криза ли е планирането?“, том 2, Ценов, Свищов, 2005, 

стр. 176-181 (in English). ISBN 954-23-0301-7. 

 

The challenges faced by modern public health impose the elaboration and implementation of 

adequate policy rendering an account of the complex dynamic influence of various socio-

economic parameters. Planning the activity of the public health system as a whole and of its 

main divisions within the out-patient and hospital health care establishments can also be 

considered as a process aiming at prospective providing with concepts, models, and 

algorithms of the policies designed to mitigate the gap between population’s health needs and 

real system capacity. 

The objectives of the present paper are: to analyse some scientometric features of the 

literature published in journals worldwide and relevant to public health planning at regional 

level and to identify some contemporary planning models that seem applicable under the 

conditions of gradually developing market-oriented public health system in Bulgaria. The 

results indicate the necessity of rapid integration of Bulgarian scientific community into the 

world system of research and practical implementation of new ideas and models of effective 

public health planning at regional and national level under the conditions of advancing health 

reform. 

 

31 
Tomov, D., T. Kostadinova, E. Atanasova, A. Dimova, M. Rohova, L. Koeva-

Dimitrova.  

International economic integration and competition in public health.  

Сборник научни трудове „Световно стопанство и глобализация“, част ІІ, 

Стено, Варна, 2005, стр. 62-70 (in English). ISBN 954-449-252-6. 

 

Глобализацията на световната икономика се развива в условията на разширяващо се 

международно сътрудничество и нарастваща конкуренция. Тези взаимно свързани и 

особено динамични процеси са особено типични за системите на здравеопазването. 

Представени са накратко някои характерни особености на финансирането на 



20 

 

медицинската наука и здравеопазването, на здравната политика, здравното обслужване, 

лекарствоснабдяването, болничната и поликлинична помощ и маркетинга под 

влиянието на националната и международна интеграция и конкуренция. 

 

32 

Rohova, М., A. Dimova.  

Legislation, project management and public communication - the three „levers“ 

for management of the environment in Bulgaria.  

Proceedings papers from 13
th

 Scientific and professional conference on natural 

resources and environmental protection „Ecological Truth“, Borsko Jezero, Serbia, 

2005, pp. 495-501. ISBN 86-80987-31-X. 

 

The paper discusses the three levers for applying the national policy on preservation of the 

environment in Bulgaria – legislation, project management and public communications. A 

review is made on Bulgarian legislation in the context of the country joining the European 

Union, current and accomplished projects, as well as the public communications on problems 

of the environment that are in practice. The current results of the implemented policy are 

reviewed and summarized, and with regard to that, the perspectives and main tendencies for 

achieving sustainability of those results are outlined. 

 

33 
Митев, Б., М. Рохова.  

Стратегическите алианси в здравеопазването.  

Сборник доклади от научна конференция „Съвременни управленски практики 

IV“, том I, БСУ, Бургас, 2006, стр. 211-222. ISBN 978-954-9370-46-1. 

 

През последните няколко години значително нараства броят на новосъздадените 

стратегически алианси в развитите индустриални страни. Големият интерес към тази 

форма на взаимоотношения между организациите се обуславя от особеностите на 

съвременната бизнес среда. Производствените компании широко използват 

стратегическите алианси като средство за намаляване на разходите при осъществяване 

на бизнес дейностите си.  

В доклада се разглежда друг аспект на приложението им - в сферата на 

здравеопазването. Изследвани са причините, които обуславят необходимостта от 

прилагането им в тази област, както и ключовите фактори за успешното им 

реализиране на практика. Анализирани са различните типове алианси, характерни за 

здравеопазването, като са отчетени техните предимства и недостатъци. 
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34 
Димова, А., М. Рохова, М. Попов. 

Управленският капацитет в реформиращата се здравна система в България. 

Сборник доклади от научна конференция с международно участие 

„Управление развитието на организациите“, Икономически университет - 

Варна, 2007, стр. 387-398. ISBN 978-954-21-0346-2. 

 

Процесът на изграждане на една нова здравна система трябва да бъде ефективно 

управляван, за да се постигнат целите на здравната реформа. От друга страна, новата 

здравна система с новите участници и отношения между тях, изисква адекватна 

управленска компетентност на всяко ниво на системата. 

Докладът представя изследване, чиято цел е да се проучи и анализира управленския 

капацитет в здравната система през погледа на участниците в нея, разгледан на 

национално, регионално и локално равнище. 

На базата на проведени социологични проучвания се установяват съществени проблеми 

по отношение на управленския капацитет на всички нива на здравната система. Част от 

причините за това са свързани с ниските или напълно липсващи нормативни 

изисквания към квалификацията по управление на заемащите към момента ръководни 

позиции в здравеопазването. 

 

35 

Георгиева, Л., Т. Костадинова, Е. Мутафова, М. Рохова, С. Бекярова, А. 

Докова.  

Пенсионирането и мобилността на медицинските професионалисти в 

Европейския съюз – взаимовръзки и потребности от единна Европейска 

политика.  

Сборник доклади от научна конференция „Стареене и здраве“, Варна, 2009, 

стр. 227-242. ISBN 978-954-92555-1-5. 

 

Свободното движение на хора е основно право в Европейския съюз. Заедно със 

свободното движение на стоки, капитали и свободното предоставяне на услуги, то 

представлява четирите основни свободи, които са характерни за вътрешния пазар на 

Европейската общност. В последните две години мобилността на здравните 

професионалисти се оформя като приоритетно направление на Европейската политика. 

Като се имат пред вид глобалното застаряване на населението, се очертават тенденции 

на силно намаляване делът на работещите, увеличаване на населението в пенсионна 

възраст и натоварване на системите за пенсионно и социално осигуряване. 

Мобилността на здравните професионалисти обикновено е „задвижвана“ от желанието 

им за по-добри условия на труд, но също и на пенсиониране. Комплексният характер и 

взаимната връзка между мобилността и системите за пенсионно и социално 

осигуряване изискват търсене на нови решения както на Европейско, така и на 

национално равнище. 
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36 

Костадинова, Т., Л. Георгиева, Е. Мутафова, С. Бекярова, М. Рохова, А. 

Докова. 

Ефекти на миграцията на медицинските професионалисти върху 

посрещането на здравните потребности на възрастните хора. 

Сборник доклади от научна конференция „Стареене и здраве“, Варна, 2009, 

стр. 243-251. ISBN 978-954-92555-1-5. 

 

Нарастването на продължителността на живота води до увеличаване на потребностите 

от грижи за застаряващото население. В същото време правото на свободно движение 

на гражданите на Европейския съюз създава дисбаланси в разпределението на 

здравните професионалисти между отделните страни и региони. Вътрешната миграция 

от селските към градските региони от своя страна ограничава достъпа до здравни 

услуги на по-възрастното население, живеещо предимно в селата. Засилващата се 

мобилност засяга здравните системи и създава необходимост от разработване на 

ефективни програми за мониторинг на този феномен, както и на стратегии и планове за 

управление на човешките ресурси с акцент към тяхното задържане в страната. 

 

37 
Рохова, М.  

Влияние на световната финансова криза върху здравеопазването.  

Сборник доклади от кръгла маса „Управленски аспекти на кризата и тяхното 

отражение в процеса на преподаване“, Икономически университет - Варна, 

2009, стр. 158-171. ISBN 978-954-21-0409-4. 

 

Здравеопазването е тясно свързано с националната икономика, а здравното състояние 

на населението зависи до голяма степен от социо-икономическите фактори. В 

условията на световна финансова криза логично възниква въпросът, как 

икономическият спад ще се отрази върху здравните системи на отделните страни и 

доколко понижението в доходите на индивидите и домакинствата ще повлияе върху 

търсенето на здравни услуги, достъпа до тях и в крайна сметка върху здравето на 

нацията. Изследванията върху отражението на предходни икономически кризи върху 

здравеопазването в отделни страни достигат до различни резултати, но като цяло 

доказват, че последствията зависят основно от правителствената политика. 

Целта на доклада е да се анализират възможните ефекти от световната финансова криза 

върху здравните системи и здравното състояние на населението в засегнатите страни и 

конкретно в България. Най-общо преки последствия от кризата върху здравната 

система в нашата страна могат да се очакват по отношение на финансирането на 

здравеопазването и събираемостта на здравноосигурителните вноски. Най-уязвими са 

онези групи от населението, живеещи под или на границата на бедността, възрастните и 

хронично болните и приоритетно към тях трябва да бъдат насочени мерките и 

програмите, с цел предотвратяване на по-нататъшно влошаване на здравето на нацията. 
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38 
Рохова, М., Е. Мутафова, Т. Костадинова. 

Икономическата криза и миграцията на здравните професионалисти. 

Сборник доклади от юбилейна международна конференция „Световната криза 

и икономическото развитие“, том 3, Икономически университет - Варна, 2010, 

стр. 167-179. ISBN 978-954-21-0491-9. 

 

Икономическите кризи и териториалните диспропорции в икономическата среда 

обичайно са свързани с интензивни миграционни процеси. Присъединяването на 

България към Европейския съюз ускори миграцията на висококвалифицирани 

специалисти, а изобилието на икономически проблеми у нас катализира този процес. 

Вътрешната миграция и особено емиграцията на здравните професионалисти вече 

представлява сериозен проблем за здравната система в нашата страна. 

В изпълнение на първата фаза от международен проект „Мобилност на здравните 

професионалисти“ по Седма рамкова програма в периода 2009-2010 г. са проведени 

количествени изследвания и дълбочинни интервюта за установяване на причините, 

мащабите и ефектите от емиграцията на здравните професионалисти в България. 

Основните мотиви на българските здравни професионалисти са по-високото заплащане, 

по-добрите условия на труд в Европейските здравни системи, възможностите за 

развитие в кариерата и високия престиж на професията.  

Очакванията и на здравните професионалисти, и на здравните политици са свързани 

със засилване на емиграционните процеси вследствие от задълбочаващата се 

икономическа криза и продължаващите реформи на здравната система. Нагласите на 

завършващите студенти по медицина също потвърждават тези очаквания. 

 

39 
Рохова, М., Б. Митев. Здравната система в България и влиянието на 

икономическата криза. Сборник доклади от международна конференция 

„Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в 

условията на криза“, том 2, БСУ, 2010, стр. 207-215. ISBN 978-954-9370-71-3. 

 

Връзката между състоянието на националната икономика на една държава и 

функционирането на нейната здравна система е добре позната. Поради това напълно 

естествено икономическите цикли въздействат и върху здравеопазването – в 

положителен или в отрицателен аспект. През последните 20 години здравната система в 

България премина през сериозни трансформации, които като цяло промениха модела, 

но не подобриха функционирането на системата и в крайна сметка основната цел на 

всяка здравна реформа – трайно подобряване на здравето на нацията – не е постигната 

засега.  

Все още е твърде рано да се установят някакви последици от настоящата икономическа 

криза върху здравословното състояние на населението в нашата страна. Поради това в 

изследването се разглежда предимно финансирането на системата и някои 

произтичащи от него проблеми. Целта на доклада е да се разкрият първоначалните 

ефекти на кризата върху здравната система в България, свързани основно с 

финансовите аспекти. Използвани са материали на Националния статистически 
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институт, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, 

Националната здравноосигурителна каса, Световната здравна организация и др. 

 

УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

 

40 
Костадинова, Д., М. Рохова.  

Маркетинг в здравеопазването.  

Медицински университет - Варна, 2016. ISBN 978-619-7137-80-4. 

 

През последните десетилетия здравните системи в Европа и в света претърпяват 

съществени промени – стремежът към качество и ефективност, напредъкът в 

технологиите и икономическото развитие променят начина на предоставяне на 

здравните услуги, както и структурите, които ги предлагат. Изменят се 

предпочитанията и изискванията на пациентите, конкуренцията се развива и вече 

излиза отвъд националните граници, изменят се условията на средата и всичко това 

превръща пазарите в здравеопазването в „жив организъм“, който се променя постоянно, 

налагайки всеки път „нови правила на играта“. Динамичният характер на пазара на 

здравни услуги изисква непрекъснат мониторинг и изследвания и лечебните заведения 

трябва да умеят да управляват и координират потока от информация, като на тази 

основа вземат съответните решения. 

В така променящото се обкръжение в здравеопазването маркетингът става все по-

важен, а маркетинговата философия и начин на мислене – неразделна част от 

управлението на лечебните заведения. Познаването на потребителите и пазара е от 

съществено значение за разработването и прилагането на ефективни маркетингови 

стратегии, които да подпомогнат реализацията на организационната стратегия. 

Решенията относно продукта, цената, дистрибуцията и промоцията на здравните услуги 

могат да се превърнат в критични фактори за успех за лечебното заведение. Всички те 

са подпомагани активно от маркетинговата информационна система и от данните, 

които се събират в нея за потребители, конкуренти и тенденции на пазара. 

Целта на учебника е да формира базови знания за маркетинговите дейности, тяхното 

приложение и управление в областта на здравеопазването. Материалът е структуриран 

в шест глави – в първа глава се разглеждат общите принципи на маркетинга и 

спецификите му в здравеопазването; глава втора е свързана с маркетинговата 

макрообкръжаваща среда, факторите и силите, които влияят върху пазарите в 

здравеопазването; в глава трета се обсъждат основните участници („играчи“) на пазара 

на здравни услуги и особеностите на потребителското поведение; глава четвърта е 

посветена на сегментирането на пазара, избора на целеви сегменти и позиционирането; 

в пета глава е разгледан маркетинговият микс и различните тактики, свързани с 

продукта, цената, дистрибуцията и промоцията на здравни услуги; шеста глава 

представя основните аспекти при изграждане на маркетинговата информационна 

система и провеждане на маркетингови проучвания. Всички те подпомагат студентите 

и читателите да формират съвременно отношение към здравните пазари и 
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потребителите на здравни услуги, както и да овладеят някои основни маркетингови 

инструменти. Основните акценти са поставени върху особеностите на здравния 

маркетинга и са обвързани със съвременните международни тенденции в тази област. 

Включени са и въпроси, задачи и казуси, както и интерактивни методи на обучение с 

участието на студентите в дискусии и ролеви игри. 
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