
ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ  
за конкурсен изпит по Социална медицина и Здравен мениджмънт  

за Магистратура по ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН 
МЕНИДЖМЪНТ 

 
ГРУПОВО И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

 
1. С понятието „обществено здраве” се означава обобщената характеристика на 

здравето на определен тип общество или на конкретно общество. 
а) Вярно 
б) Погрешно 

                а) – 1т. 
2. Посочете трите показатели, които характеризират общественото здраве: 

а) Здравно-демографски показатели 
б) Статистически показатели 
в) Показатели за съотношение 
г) Показатели за заболеваемост 
д) Показатели за нагледност 
е) Показатели за физическо развитие 

    
а, г, е –3 т. 

3. Статиката на населението изучава: 
а) Структурата и вида на населението 
б) Заболеваемостта на населението 
в) Броя и състава на населението      

        в) -1 т. 
 
4. Възрастовият тип население включва: 

а) Прогресивен, регресивен, стационарен 
б) Прогресивен, ретрограден, стационарен 
в) Възходящ, регресивен, стационарен 

а) -1 т. 
5. Динамиката на населението изучава: 

а) 5 вида движение на населението 
б) 3 вида движение на населението 
в) 2 вида движение на населението 

 
в) -1 т. 
 
 

6. При прогресивен тип възрастово-полова структура : 
 а) Нараства броят на населението 
 б) Намалява броят на населението  

в) Запазва се съществуващият брой население 



а) -1 т. 
 

7. При регресивен тип възрастово-полова структура : 
 а) Нараства броят на населението 
 б) Намалява броят на населението  

в) Запазва се съществуващият брой население 
б) -1 т. 

 
8. При стационарен тип възрастово-полова структура : 

 а) Нараства броят на населението 
 б) Намалява броят на населението  

в) Запазва се съществуващият брой население 
в) -1 т. 

9. Миграцията бива: 
а) Външна и инициирана   
б) Външна и вътрешна 
в) Външна и случайна 

         б) – 1 т. 
 
10. Посочете 3 от основните демографски показатели за естествено движение на 

населението: 
а) ………………………………………………….. 
б) ………………………………………………….. 
в) ………………………………………………….. 

  
  раждаемост; смъртност; естествен прираст; детска смъртност; обща детска 
смъртност;       3 т.  
 
11. Естественият прираст представлява разлика между: 

а) Заболеваемост и смъртност 
б) Плодовитост и смъртност 
в) Раждаемост и смъртност  

в) – 1 т . 
 
12. Показателят детска смъртност се изчислява за деца до: 

а) 5 години 
б) 10 години 
в) 3 години 
д) 1 годинка 
е) 14 години 

         д) – 1 т . 
 
     



13. Сумарна плодовитост – среден брой живи деца, които би родила една жена през 
целия й плодовит период (18-49 г.), ако повъзрастовата плодовитост се запази 
каквато е в момента на изчисляване на сумарната плодовитост. 

а) Вярно 
б) Погрешно 

         б) – 1 т. 
 

 
 
 

СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ НА ЗДРАВЕТО 
 
1. Социално измерение на здравето означава хармония и интеграция в  

рамките на индивида, между индивида и другите членове на обществото. 
а) Вярно 
б) Погрешно 

         а) – 1 т. 
 

2.   Социални наричаме тези фактори на здравето, които са свързани с обществената 
същност на човека, с неговия ежедневен живот в производствената, битовата и 
обществената сфера. 

а) Вярно 
  б) Погрешно 
         а) – 1 т. 
 
3. Най-общо социалните фактори могат да бъдат систематизирани в  

следните групи: личностни фактори; фактори, свързани пряко с 
производствената дейност; фактори, свързани със семейно-битовата среда; 
фактори, свързани с обществения бит и дейността на здравната служба. 

а) Вярно 
б) Погрешно 

         а) – 1 т. 
 

4.За практически цели социалните фактори на здравето се класифицират в следните 
групи: 

а) Социална микросреда, сфери на влияние, социална макросреда 
б) Социална микросреда, сфери на влияние, личностни фактори 
в) Социална микросреда, личностни фактори, социална макросреда 

в) – 1 т. 
 
5.Социалната микросреда се формира от: 

а) Непосредственото обкръжение на индивида и ежедневните социални контакти 
б) От контактите с живата и нежива природа 
в) От служебните контакти 

а) – 1 т. 
 



6.Най- важен елемент на социалната микросреда е: 
а) Професионално-трудовата среда 
б) Семейството 
в) Приятелската среда 

б) – 1 т. 
 
7.Избройте 3 от факторите на социалната макросреда: 

а)………………………………………………. 
б)……………………………………………….. 
в)………………………………………………. 
 
политически; икономически; културни; религиозни; етнически; - 3 т. 
 

8.Механизмите на влияние на социалните фактори върху здравето според D. Armstrong 
са: 

а) Пряко влияние 
б) Индиректно влияние 
в) Опосредствено влияние 
г) Директно влияние  
д) Непряко влияние 
Заб. Отбележете двата верни отговора 

        б,г – 2 т.  
 
  
9.Социалната микросреда е представена  от: 

а) Професионално-трудовата среда, семейство, приятелска среда 
б) Професионално-трудовата среда, семейство, роднини 
в) Професионално-трудовата среда, семейство, околна среда 

 
а) – 1 т. 

 
10.Избройте 3 фактора, с които е свързан начинът на живот: 

а)………………………………………………. 
б)……………………………………………….. 
в)………………………………………………. 

 
материално-битови условия; изповядвана религия; традиции; трудова дейност; 
обществена дейност; социални контакти; - 3 т. 
  
11.Посочете 3 рискови форми на поведение: 

а)………………………………………………. 
б)……………………………………………….. 
в)………………………………………………. 
 



нерационално хранене; тютюнопушене; употреба на алкохол и наркотици; злоупотреба 
с лекарствени средства; агресия; намалена физическа активност- 3 т. 
  
12.Избройте 3 от факторите за формиране на здравословен стил на живот: 

а)………………………………………………. 
б)……………………………………………….. 
в)………………………………………………. 

 
здравна информираност; мястото на здравето в ценностната система; степен на 
осъзнаване на потребностите от здраве; отношение на личността към собственото 
здраве и към здравето на другите; семейна, училищна, обществена среда, стимулираща 
здравословен начин на живот - 3 т.  
 
      
 
13.Избройте 3 основни критерия за здравословен стил на живот: 

а)………………………………………………. 
б)……………………………………………….. 
в)………………………………………………. 
 

здравна активност; антирисково поведение; самопомощ и взаимопомощ; 
психологическа нагласа за партньорство и обществена ангажираност -3 т. 
         
 
14.Здравна активност е:  

а) Системен контрол на собственото здравно състояние 
б)  Усвояване на здравни знания 
в)  Усвояване на здравни умения 
г)   Осигуряване на организма на достатъчно сън 
Заб. Изберете верните отговори 

а,б,в – 3 т. 
 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТ 
 
1. Съвкупността от нововъзникналите заболявания през годината се нарича: 

а. Болестност 
б. Моментна болестност 
в. Свежа заболеваемост 

в-1 т. 
 
2. Понятието моментна болестност включва: 

а. Съвкупността от новопоявилите се заболявания през годината 



б. Съвкупността от всички заболявания – нови и стари - към даден 
момент 

в. Съвкупността от всички регистрирани през годината заболявания– 
новопоявили се и съществуващи по-рано 

б – 1 т. 
 
3.Понятието заболеваемост (свежа заболеваемост) включва: 

а. Съвкупността от новопоявилите се (новорегистрирани) заболявания 
през годината 

б. Съвкупността от всички заболявания – нови и стари - към даден 
момент 

в. Съвкупността от всички регистрирани през годината заболявания– 
новопоявили се и съществуващи по-рано 

а– 1 т. 
4. „Айсбергът на заболеваемостта” отразява: 

а. Скритата заболеваемост 
б. Повишаването на заболеваемостта 
в. Върха на заболеваемостта 

а-1 т. 
1. „Айсбергът на заболеваемостта” се дължи на: 

а. Повишаване на заболеваемостта 
б. Намаляване на хоспитализираните болни 
в. Неправилно диагностициране 
г. Самолечение 

г-1 т. 
 
2. Кои са двата метода за изучаване на заболеваемостта 

а. Активен 
б. Реактивен 
в. Пасивен 

а,в-2 т. 
 
3. Активните методи за изучаване на заболеваемостта, са методи, чрез които здравните 
работници издирват активно заболяванията сред населението 

а. Вярно 
б. Погрешно 

а-1 т. 
 
4. Кои от изброените методи се отнасят към пасивния метод за изучаване на 
заболеваемостта 

а. По данни от обращаемостта 
б. По данни от профилактичните прегледи 
в. По причини на умиранията 
г. По документи 



а, в-2 т. 
 
 

5. Подредете по важност групите заболявания в структурата на общата заболеваемост: 
травми и отравяния; сърдечно-съдови заболявания; 
болести на кожата и подкожната тъкан; нервно-психични заболявания; 
болести на дихателната система; 

а ……………………………………………………………. 
б. ……………………………………………………………. 
в ……………………………………………………………. 
г  ……………………………………………………………. 
д ……………………………………………………………. 

болести на дихателната система; нервно-психични заболявания;  
сърдечно-съдови заболявания; травми и отравяния; болести на кожата и подкожната 
тъкан 

а,б,в,г,д –  5 т. 
 

6. Подредете по важност групите заболявания в структурата по причини за смърт: 
неоплазми; болести на органите на кръвообръщението; болести на дихателната 
система; травми и отравяния; 

а ……………………………………………………………… 
б ……………………………………………………………… 
в……………………………………………………………… 
г  ……………………………………………………………… 

болести на органите на кръвообръщение; неоплазми;  
травми и отравяния; болести на дихателната система 
 

а,б,в,г – по 1 т. 
 

 
7. Заболеваемостта с временна нетрудоспособност е съществена част от общата 

заболеваемост на лицата в пенсионна възраст и съставлява  60-80%  от нея: 
а. Вярно 
б. Погрешно 

б  - 1 т. 
 

8. Заболеваемостта с временна нетрудоспособност има: 
а. Медицинско, социално, икономическо значение 
б. Медицинско, социално, юридическо значение 
в. Медицинско, личностно, икономическо значение 

 
а - 1 т. 

 
 



9. Избройте основните източници за изучаване на заболеваемостта: 
а ………………………………………………………………. 
б………………………………………………………………. 
в………………………………………………………………. 

здравните заведения с цялостната им документация; индивидът и членовете на 
неговото семейство; регистрите за умирания; 
 

а, б,в – по 1 т . 
 

 
 

ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 
 
1. Показателите за физическо развитие се използват за измерване на: 

а) негативното здраве 
б) позитивното здраве  

б) – 1 т. 
 

2. Понятието физическо развитие отразява съвкупността от: 
а) Морфологични, функционални, физически признаци 
б) Морфологични, функционални, психически признаци 
в) Медицински, функционални, психически признаци 

б) – 1 т. 
 
3. При изучаването и оценката на физическото развитие се използват : 

а) Пет групи признаци 
б) Четири групи признаци 
в) Три групи признаци 

в) – 1 т. 
 
4. Избройте признаците, които се използват при изучаване на физическото 
развитие : 

а) ……………………………………………………………….. 
б) ……………………………………………………………….. 
в) ……………………………………………………………….. 

  
антропометрични; физиометрични; соматоскопични    

         3 т. 
 
5. Избройте 3 от антропометричните  признаци : 

а) ……………………………………………………………….. 
б) ……………………………………………………………….. 
в) ……………………………………………………………….. 
ръст; тегло; гръдна обиколка; размери на глава; крайници; 



                               3 т. 
 
6. Избройте 3 от соматоскопичните  признаци: 

а) ……………………………………………………………….. 
б) ……………………………………………………………….. 
в) ……………………………………………………………….. 

 
телосложение; развитие на мускулатурата; форма на гръдния кош и краката; развитие 
на половите органи у мъжа; вторични полови белези; настъпване на пубертета - 3 т. 
      
7. Физиометричните признаци включват : 

а) ……………………………………………………………….. 
б) ……………………………………………………………….. 
в) ……………………………………………………………….. 

 
витален капацитет; мускулна сила; реактивност и точност на двигателния акт - 3 т. 
 

8. Акцелерацията е : 
а) Ускорено физическо развитие на организма и личността 
б) Ускорено психическо развитие 
в) Ускорено развитие на обществото 

         а) – 1 т. 
 
9. Избройте 3 от теориите за акцелерация : 

а) ……………………………………………………………….. 
б) ……………………………………………………………….. 
в) ……………………………………………………………….. 
 

хелиогенна; алиментарна; радиовълнова; на конституционния подбор; на 
урбанизационната травма - 3 т. 

            
         
10.Индексът на Брока се изчислява като: Теглото в кг = ръста в см -1 

а) Вярно 
б) Погрешно 

б) – 1 т. 
 

 
СЕМЕЙСТВО И ЗДРАВЕ 

 
1.  Посочете кои са основните разновидности на семейството: 
   а ……………………………………………………………….. 
   б ……………………………………………………………….. 
   в ……………………………………………………………….. 



     пълно нуклеарно; непълно нуклеарно; сложно - 3 т. 
2. Посочете от всички изброени кои са четирите основни функции на семейството: 

а. Раждане на деца 
б. Възпроизводство, възпитание и подготовка на човека за социален 

живот 
в. Производство на средства за живот и организация на тяхното 

потребление 
г. Любов и разбирателство в семейството 
д. Задоволяване на емоционални и сексуални потребности 
е. Подкрепа на членовете на семейството 
ж. Отглеждане на децата 

         б,в,д,е – 4 т. 
3.Семейството е важен фактор за формиране на поведението и мирогледа на личността: 

а) Вярно 
б) Погрешно 

         а) – 1 т. 
4. В семейството се изработва ценностната ориентация, която включва система от 
оценки за : 

а) Добро и лошо 
б) Скъпо и приемливо 
в) Приемливо и неприемливо 
г) Желано и нежелано 
д) Полезно и вредно 
е) Морално и неморално 

Заб. Посочете четирите верни отговора 
         а,в,д,е – 4 т. 
 
5. Семейното здраве има : 

а) Два аспекта 
б) Пет аспекта 
в) Три аспекта 

         в) – 1 т. 
 
6. При разглеждане на семейното здраве от биологична гледна точка е вярно 
твърдението: 

а) Явленията наследственост, изменчивост и адаптивност обуславят 
физическото и психическо здраве на членовете на семейството 

б) Семейното здраве е тясно свързано с взаимоотношенията в 
семейството 

в) Социалните последици от нарушеното здраве на членовете на 
семейството характеризират социалната страна на семейното здраве 

         а) – 1 т. 
 



7. При разглеждане на семейното здраве от психологичната му страна е вярно 
твърдението: 

а) Явленията наследственост, изменчивост и адаптивност обуславят 
физическото и психическо здраве на членовете на семейството 

б) Семейното здраве е тясно свързано с взаимоотношенията в 
семейството 

в) Социалните последици от нарушеното здраве на членовете на 
семейството характеризират социалната страна на семейното здраве 

         б) – 1 т. 
 
8. При разглеждане на социалния аспект на семейното здраве е вярно твърдението: 

а) Явленията наследственост, изменчивост и адаптивност обуславят 
физическото и психическо здраве на членовете на семейството 

б) Семейното здраве е тясно свързано с взаимоотношенията в 
семейството 

в) Социалните последици от нарушеното здраве на членовете на 
семейството характеризират социалната страна на семейното здраве 

         в) – 1 т. 
 
9. Семейството влияе на здравето на своите членове: 

а) Директно и индиректно 
б) Цялостно и частично 
в) Адекватно и неадекватно   

а) – 1 т. 
10. Посочете три начина за директно влияние на семейството върху здравето: 
  а)……………………………………………………….. 
  б)……………………………………………………….. 
  в)……………………………………………………….. 
наследствени заболявания, полово предавани заболявания, въздушно капкови 
инфекции, - 3т. 
 
11. Избройте поне три групи „рискови семейства”: 
  а)……………………………………………………….. 
  б)……………………………………………………….. 
  в)……………………………………………………….. 
непълно семейство, самотна майка, осиновено дете, семейство с хронично болен, 
семейство с алкохолик -3т. 

 
МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 
1. Най-рисковият период от живота на детето с най-висока смъртност е: 

а) 0-1 година 
б) 1-3 години 
в) 3-6 години 



      а) – 1т. 
 
 
2. Основни причини за детска смъртност до 1 година са: 

а) Вродени малформации 
б) Родова асфиксия 
в) Отравяния 
г) Родови травми 
д) Неоплазми 
      а,б,г – 3 т. 

 
 
3. Възрастта от 1 до 3 год. се характеризира с висока заболеваемост от: 

а) Заболявания на дихателната система 
б) Травми 
в) Отравяния 
г) Инфекциозни болести 
д) Неоплазми 
      а,б,в,г – 4 т. 

 
4. Възрастта от 6 до 9 год. се характеризира с висока заболеваемост от: 

а) Зрителни аномалии 
б) Пневмонии 
в) Алергични заболявания 
г) Инфекциозни болести 
д) Гръбначни изкривявания 
      а,в,д, - 3 т. 

 
5. Юношеската възраст обхваща периода: 

а) 7-14 год. 
б) 10-14 год. 
в) 14-18 год 
      в) -1 т. 

 
6. Избройте три типа здравни заведения, които реализират педиатрична помощ: 

а) ........................................................ 
б) ….................................................... 
в) ........................................................ 

 
детски клиники, специализирани детски болници, педиатрични кабинети, детски ясли, 
домове „Майка и дете” – 3т. 
         
7. Най-често децата в домове „Майка и дете” са: 

а) Деца от многодетни семейства 



б) Сирачета 
в) Деца на самотни майки 
      в) – 1 т 

8. ОПЛ оказва първична медицинска помощ на следните групи деца: 
 а) Здрави деца 

б) Деца, непосещаващи детски градини 
в) Деца с повишен медико-социален риск 
г) Деца с хронични заболявания  

а,б,г – 3т. 
  
 
МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЖЕНИТЕ 
 

1. Избройте поне три медико-социални проблема при жената: 
а)…………………………………………………………………….. 
б)……………………………………………………………………… 
в)………………………………………………………………………. 

по-висока заболеваемост в репродуктивна възраст, висока честота на аборти, висока 
ранна плодовитост, нарастване честотата на самотните майки, нараства безплодието -
3т. 
 

2. Семейно планиране е правото на решение за: 
а) Броя деца в семейството 
б) Интервали между ражданията 
в) Броя деца и интервалите между ражданията 
      в) – 1 т. 

 
3.  Едно семейство е бездетно, когато: 

а) Две години след брак, при нормален полов живот не е настъпила бременност 
б) Три години след брак, при нормален полов живот не е настъпила бременност 
в) Нито едно от твърденията по-горе 
      а) – 1 т. 

 
4. Бременността във възрастта под 20 години: 

а) Не представлява заплаха за здравето плода 
б) Увеличава вероятността за раждане на недоносени деца 
в) Намалява риска от усложнения за жената 
      б) – 1 т. 

 
5. Избройте три мерки за борба с насилието по отношение на жените: 

а) ........................................................ 
б) ........................................................ 
в) ........................................................ 

 



горещи телефонни линии, кризисни центрове, превантивни кампании, специализирани 
правни услуги, забрана на детската проституция, борба с трафика на жени -3т. 
         
 

6. Акушеро-гинекологичната служба осигурява с медицинско обслужване: 
а) Жените от всички възрасти 
б) Жените във фертилна възраст 
в) Новородените 
      а,б – 2 т. 

 
7. Избройте три типа здравни заведения, които реализират акушеро-гинекологичната 

помощ: 
а) ........................................................ 
б) ........................................................ 
в) ........................................................ 

АГ клиники, специализирани АГ болници, АГ отделения към общински болници, АГ в 
ДКЦ, частно практикуващи АГ специалисти - 3т. 
         
 

8.  Избройте 5 звена (сектори) в акушеро-гинекологично отделение: 
а) ........................................................ 
б) ........................................................ 
в) ........................................................ 
г) ........................................................ 
д) ........................................................ 

 
приемен сектор, сектор за физиологична бременност, сектор за септични случаи, сектор 
за гинекологично болни жени, сектор за новородени, сектор за недоносени, генетична 
консултация, женска консултация – 5т. 
 

9. Кои са целевите групи жени към които са насочени грижите на ОПЛ: 
а) бременни жени 
б) жени в менопауза 
в) родики до 45-я ден след раждането 
г) гинекологично болни жени 
д) момичета до 18 г. 

е) здрави жени с риск за гинекологично заболяване 
а,в,г,е-4 т. 

       
МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ХОРАТА 

ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ 
 
1.  Класификацията на СЗО за възрастовите групи е следната: 
  а) Млада възраст   до………………………..години 



  б) Средна възраст      от…………до…………..години 
  в) Напреднала възраст  от…………до…………..години 
  г) Старческа възраст   от…………до…………..години 
  д) Дълголетници   …………………………………… 
 
Отговор: 

а) Млада възраст   до 44 години 
б) Средна възраст      от 45 до 59 години 
в) Напреднала възраст  от 60 до 74 години 
г) Старческа възраст   от 75 до 89 години 
д) Дълголетници   90 години и повече 

          5 т. 
  
2.  За граница към т. нар. „трета възраст” се счита възрастта: 

а) На 40 годишните     
  б) На 60 годишните        
  в) На 65 годишните 
          б)  -1 т. 
 
3.  Българското население: 
  а) Застарява 
  б) Подмладява се 
  в) Стационира се 
          а)  -1 т. 
 
4.  Здравните проблеми на възрастните хора са обект на: 
  а) Педиатрията 
  б) Социалната медицина 
  в) Гериатрията  
           в)  -1 т. 
 
5.  Факторите, ограничаващи зависимостта на възрастните хора са: 
  а) Фактори от социално и психологическо естество или свързани  със заболяване 
  б) Фактори от здравно и психологическо естество или свързани  със заболяване 
  в) Фактори от физическо и психологическо естество или свързани  със 
заболяване  
          а)  - 1 т. 
 
6.  Избройте 3 от най-често срещаните класове хронични заболявания при възрастни 
хора: 
  а) ……………………………………………………………………………….   
  б) ……………………………………………………………………………….   
  в) ……………………………………………………………………………….   



  заболявания на сърдечно-съдовата система; заболявания на дихателната система; 
заболявания на нервната система и сетивните органи; заболявания на опорно-
двигателния апарат -3 т.  
 
7.”Основната цел на здравната помощ за старите хора е съхранение на добро ниво на 
физическо и психическо функциониране, позволяващо автономен и независим от чужда 
помощ живот за колкото е възможно по-дълго време.” 

а) Вярно 
б) Погрешно 

а) – 1 т. 
 

8. Избройте целевите групи в работата н алекаря с лица над 65 г: 
а) ……………………………………………………………………………….   
б) ……………………………………………………………………………….   
в) ……………………………………………………………………………….   
г)……………………………………………………………………………….. 
д)………………………………………………………………………………… 

лица със запазена жизненост и трудоспособност, хронично болни, инвалиди, самотни 
стари хора, терминално болни -5 т. 
 
9.Националната програма за грижи за старите хора предвижда дейности на ОПЛ да е 
насочена в три направления: 
 а) медицински грижи 
 б) социални грижи 

в) психологически грижи 
 д) икономически грижи 

а,б,в, - 3 т. 
 
 

СИСТЕМИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 
1. „Здравните системи включват всички организации, институции и ресурси, които са 
посветени на извършването на здравни дейности” 

а.Вярно 
б.Погрешно 

а-1 т. 
 
2. Кои са трите фундаментални цели на здравната система: 

а. .............................................................................. 
б. .............................................................................. 
в. .............................................................................. 

подобряване на здравето на населението; задоволяване очакванията на хората; 
финансова защита при увреждане на здравето -3 т. 
 



3.Кои са трите функции необходими за реализиране целите на здравната система: 
а. Създаване на човешки и материални ресурси 
б. Развитие на промишлеността 
в. Ефективно управление и стопанисване 
г. Повишаване на култура 
д. Осигуряване на финанси 

а,в,д-3 т. 
 
4.Посочете трите типа здравни системи, според финансирането: 

а. ...................................................................................... 
б. ...................................................................................... 
в. ...................................................................................... 

държавно-обществено здравеопазване; частно здравеопазване; здравно-осигурителна 
система-3 т. 
 
5.Избройте три държави, които са с държавно-обществено здравеопазване: 

а. …………………………………………………………… 
б…………………………………………………………… 
в…………………………………………………………… 

Великобритания , Швеция, Канада, Испания -3т. 
 
6.Избройте три държави, които са със здравно-осигурителна система здравеопазване: 

а. ………………………………………………………… 
б…………………………………………………………… 
в…………………………………………………………… 

Германия, Италия, Австрия, Франция-3т. 
 
7. Посочете основните три принципа, на които се основават съвременните системи на 
здравеопазване 

а. Либерализъм  
б. Синергизъм 
в. Конформизъм 
г. Децентрализация  
д. Регионализация 

а, г, д-3т. 
 

1. Кои от изброените характеристики се отнасят за системата на държавен 
монополизъм: 
 а. Държавата е собственик на здравните институции 
 б. Пълна липса на пазарни елемент  
 в. Системата е ориентирана главно към търсенето на здравни услуги 
 г. Здравните услуги са ориентиране към предлагането, а не към търсенето 
 д. Плуралистична собственост на здравните ресурси 
 



       а,б,г – 3т 
2. Кои от изброените характеристики се отнасят за системата на либерален 

плурализъм: 
 а. Доминира частния сектор 
 б. Напълно развити пазарни механизми 
 в. Системата е ориентирана главно към търсене на здравни услуги 
 г. Ориентирана към предлагането на здравни услуги 
 д. Държавно централизирано управление на ресурсите 
       а,б,в,- 3т 
 

3. Кои от изброените характеристики се отнасят за здравноосигурителната система: 
 а. Плуралистична собственост на здравните ресурси 
 б. Пълна липса на пазарни елемент 
 в. Ориентирана към предлагането на здравни услуги 
 г. Държавата регулира чрез законодателството 
 д. Доминира частния сектор 

    а,в,г, - 3 т. 
 

     
ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 
 

1. На коя конференция на СЗО е приета стратегията за първично здравно обслужване 
на населението:…………………………………………………… 

Алма ата 1978 г.-1 т. 
 
2. Първичното здравно обслужване е интегрирана система за основна здравна помощ, 

която е: 
а) Основана на научно достоверни и социално приемливи методи 
б) Достъпна основно за пациенти с хронични заболявания 
в) Насочена към най-честитите заболявания на населението 
г) Икономически ефективна 
д) Универсално достъпна 

        а,в,г,д – 4 т. 
 
3. Избройте пет необходими умения за работа със семейството на семейния лекар: 

а. ……………………………………………………………………………… 
б. ……………………………………………………………………………… 
в. ……………………………………………………………………………… 
г. ……………………………………………………………………………… 
д. ……………………………………………………………………………… 

клинични; организационни; социални; психологически; комуникационни -5 т. 
 
4. ПЗП се характеризира с: 



а. общ характер на помощта 
б. свободен достъп до услугите 
в. непосредствена близост до населението 
г. ……………………………………………………………………………… 
д ……………………………………………………………………………… 

ориентирана към индивида и неговата жизнена среда; амбулаторен характер -2т. 
 
5. Изброите основните четири дейности в рамките на ПЗП: 

а. ………………………………………………………………………… 
б…………………………………………………………………………… 
в………………………………………………………………………………… 
г…………………………………………………………………………… 

медицинско лечение, социални дейности, сестрински грижи; други грижи - 4т. 
 
6. Здравноосигуреното лице може да смени избрания лекар след изтичането на: 

а. 1 година 
б. 6 месеца 
в. по всяко време може да го смени 

б-1т. 
 
7. Кои са трите основни пакета по здравни приоритети, които трябва да изпълнява 

ОПЛ: 
а. …………………………………………………………………………… 
б. ……………………………………………………………………… 
в………………………………………………………………………… 

майчино; детско здравеопазване; здравеопазване на лица над 65 г- 3т. 
 

 
8. Допълни основните специализирани програми, изпълнявани от ОПЛ: 

а. сърдечно-съдови заболявания 
б. онкологични заболявания 
в. белодробни заболявания 
г……………………………………………………………………… 
д…………………………………………………………………… 

ендокринни заболявания; психични заболявания -2т. 
 

9. Първичната здравна помощ се осигурява в: 
а) Болници за активно лечение 
б) Амбулатории и здравни центрове 
в) Болници за долекуване и продължително лечение 
      б) – 1 т. 

 
10. Интегрираща фигура в системата на първичното здравно обслужване е: 

а) Лекар по вътрешни болести 



б) Лекар по детски болести  
в) Лекар по обща медицина 
      в) – 1 т. 
 

11. Избройте амбулаториите за специализирана медицинска помощ съгласно Закона за 
лечебните заведения: 

а) ........................................................ 
б) ........................................................ 
в) ........................................................ 
г) ........................................................ 

 
индивидуална практика за специализирана медицинска помощ; групова практика за 
специализирана медицинска помощ; медицински център, стоматологичен (дентален) 
център, медико-стоматологичен (дентален) център; диагностично-консултативен 
център– 4т. 
         
 
 
12.  Избройте шест вида дейности, осъществявани в амбулаториите за първична или 
специализирана извънболнична помощ: 

а) ........................................................ 
б) ........................................................ 
в) ........................................................ 
г) ........................................................ 
д) ........................................................ 
е) ........................................................ 

 
извършват диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, 
профилактика; предписват изследвания, манипулации, домашни грижи, лекарства; 
експертиза на временна нетрудоспособност; медицинска помощ при бременност и 
майчинство; грижи за физическо и психическо развитие на лица до 18 г; здравна 
промоция и профилактика; издават документи; насочват за болнична помощ – 6т. 
            
   
13. Пациентът има право на избор на личен лекар и лечебно заведение: 

а) На територията на цялата страна 
б) На територията на областта по местоживеене 
в) На територията на града по местоживеене 
      а) – 1 т. 

 
 
 

БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
 



1.Посочете видовете болници според функциите и срока на лечение: 
а) ........................................................ 
б) ........................................................ 
в) ........................................................ 
г) ........................................................ 
 
болници за активно лечение; болници за долекуване и продължително лечение; 
болници за рехабилитация; болници за долекуване, продължително лечение и 
рехабилитация – 4т. 

. 
2.Допълнете основните функции на болницата: 

а. Диагностика 
б. Лечение 
в. Промоция и профилактика 
г. Рехабилитация 
д. ……………………………………………………………………… 
е. ……………………………………………………………………… 
ж. ……………………………………………………………………… 

социална; изследователска; обучение - 3 т. 
 
3.Избройте основните индикатори за хоспитализация 

а. ………………………………………………………………………… 
б…………………………………………………………………………… 
в. ……………………………………………………………………………… 

медицински; социални; медико-социални -3 т. 
 
4.Вярно ли е твърдението:”Болничният леталитет показва колко процента от 
лекуваните в стационара болни са починали през годината” 

а. Вярно 
б. Погрешно 

а-1 т. 
 
5.Избройте трите типа болници според териториалния им обхват: 

а. ………………………………………………………………………… 
б. …………………………………………………………………………… 
в. ……………………………………………………………………………… 

  национални; регионални; общински -3 т. 
 
5.Кои са трите основни тенденции в болничната дейност 

а. Повишаване относителния дял на планови хоспитализации 
б. Намаляване хоспитализациите по социални индикации 
в. Намаляване на оперираните по спешност 
г. Своевременност и качество на стационарната помощ 

а,б,г-3 т. 



 
6.Кои са основните функционално обособени структурни блокове на болницата: 

а………………………………………………………………… 
б………………………………………………………………… 
в………………………………………………………………… 
г…………………………………………………………………… 

консултативно-диагностичен блок; стационарен; болнична аптека; административно -
стопански блок -4т. 

 
7.Избройте трите количествени показатели за оценка на дейността на стационара: 

а. …………………………………………………………………… 
б…………………………………………………………………… 
в………………………………………………… 

 средногодишна използваемост на леглата; среден престой на болните; оборот на 
леглата -3т. 
 

8.Промотивната функция на болницата включва дейности за:……………………… 
…………………………..……………………………………………………………… 
обучение на пациента и неговите близки за режима и поведението му -1т. 
 
       
9.Многопрофилните болници имат разкрити и функциониращи: 

а) Най-малко 2 отделения или клиники по основните медицински специалности 
б) Най-малко 3 отделения или клиники по основните медицински специалности 
в) Най-малко 4 отделения или клиники по основните медицински специалности 
      в) – 1 т. 

 
10.Болниците за активно лечение са предназначени за: 

а) Лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести,  
състояния изискващи оперативно лечение, родилна помощ и медико-козметични  
услуги 
б) Лечение на лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължителни  
здравни грижи за възстановяване и поддържане на задоволително соматично и  
психично здраве 
в) Лечение на лица, нуждаещи се от физикална терапия, моторна и психична  
рехабилитация, балнео, климато и таласолечение 
      а) – 1 т. 

 
11.Избройте три количествени показателя за оценка на болничното обслужване: 

а). ........................................................ 
б). ........................................................ 
в.) ........................................................ 

 



използваемост на легла; оборот на легло; система на хоспитализация (планови, 
спешни); средно време на престой на легло; маршрут на болния – 3т. 
 
 
 

 
КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ 

 
1.„Качеството на медицинската помощ е степен на достигане на най-голяма полза за 
здравето на човека без увеличаване на риска за здравето, при оптимален баланс между 
полза и риск” 

а. Вярно  
б. Погрешно 

а-1 т. 
 
2.Избройте трите подсистеми, подлежащи на оценка на качеството на здравното 
обслужване: 

а. ......................................................................................................................... 
б. ......................................................................................................................... 
в. ......................................................................................................................... 

техническа; организационно-икономическа; човешка (социалнопсихологическа) -3 т. 
 
 
3.Избройте три съвременни подхода за оценка на качеството в системата на 
здравеопазването: 

а. ........................................................................................................................... 
б. .......................................................................................................................... 
в. ........................................................................................................................... 

Структурен; Анализ на процеса; Анализ на изходните параметри-3 т. 
 
4.Чие мнение има приоритетна роля при общата оценка на качеството на здравните 
дейности: 

а. На пациента 
б. На медицинските специалисти 
в. На други професионалисти 

а-1 т. 
 

5.Кои са трите фундаментални принципа за развитие на качеството в здравеопазването: 
а. Фокус върху потребителите 
б. Развитие на процесите като цяло, а не на изолирани дейности 
в. Фокус върху ресурсите  
г. Тотално въвличане на всички участници в оценката и развитието на 

качеството 
а,б,г-3 т. 



  
6.Кои от изброените критерии за оценка на качеството се отнасят към изхода на 
организацията: 

а. Безопасност 
б. Адекватност 
в. Контрол на качеството 
г. Квалификация 
д. Удовлетвореност на пациента  

а,б,д -3 т. 
 

7.Допълнете петте метода за оценка на качеството в системата на здравеопазване: 
а. Оценка чрез стандарти 
б. Медицинска ревизия 
в. Мнение на пациента 
г. ...................................................................................................................... 
д. ...................................................................................................................... 

интуитивни методи; акредитация-2 т. 
 
 
8.„Акредитацията е процес, при който всяко лечебно заведение представя 
възможностите си за качествено извършване на определени медицински дейности.” 
   а. Вярно 

б. Погрешно 
а-1 т. 

 
9.Коя институция в България осъществява акредитацията на здравните заведения: 
 ............................................................................................................................ 

Висш акредитационен съвет към МЗ-1 т. 
 
10.За какъв срок от време се дава акредитационната оценка на лечебните заведения: 

а. 1-5 год. 
б. 1-4 год. 
г. 1-3 год. 
д. 1-2 год. 

а-1 т. 
 
 
 

ЗДРАВНА ПОЛИТИКА 
 

1.„Здравната политика е официално становище по значимите проблеми на здравето и 
пътищата за тяхното решение.” 

а.Вярно 
б.Погрешно 



а-1 т. 
 
 
2.Допълнете шестте приоритета на Европейската здравна политика в организационно-
технологичен аспект: 

а. Справедливост  
б.  Промоция на здравето 
в. Първични здравни грижи 
г. ...................................................................................................................... 
д. ...................................................................................................................... 
е. .......................................................................................................................... 

информирано и мотивирано население; етични критерии при вземане на решения; 
междусекторно сътрудничество-3 т. 
 
3.Избройте четирите нива на здравната политика: 

а. ........................................................................................................................... 
б. .......................................................................................................................... 
в. .......................................................................................................................... 
г. ............................................................................................................................ 

Национално; Регионално; Локално (общинско); Институционално-4 т.  
 
4.Кои са двете главни части на базовата структура на здравната политика: 

а. .......................................................................................................................... 
б. …………………………………………………………………………… 

дескриптивна (описателна); прескриптивна (приложна)-2 т. 
 
5.Кои са трите водещи фактора за формирането на реалистична здравно-политическа 
концепция: 

а. Здравни потребности 
б. Здравни ресурси 
в. Обем на здравни услуги 
г. Стил на живот 
д. Обществени ценности  

а,б,д-3 т. 
 
6.Кои са трите типа здравни приоритета: 

а. ........................................................................................................................... 
б. .......................................................................................................................... 
в. .......................................................................................................................... 

здравни проблеми, изискващи решаване; групи от населението, със специфични 
здравни проблеми; здравни сектори и дейности- 3 т. 
 
7.Кой е генералния критерий за определяне на приоритетите на здравната 
политика:....................................................................................................................... 



здравните потребности на населението-1 т. 
 
8.Кои от изброените практически подходи се използват за определяне приоритетите в 
здравеопазването:  

а. Епидемиологичен 
б. Рисков 
в. Документален 
г. Социална и икономическа значимост 
д. Възрастов  
е. Регионален  

а,б,г,д-4 т. 
 

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ 
 
1.Мениджмънтът е целенасочено въздействие на субекта върху субекта. 

а. Вярно 
б. Погрешно 

а-1 т. 
2.Мениджмънтът е дейност за преминаване на системата от състояние на определеност, 
регулираност в състояние на неопределеност, ентропия. 

а. Вярно 
б. Погрешно 

б-1 т. 
3.Здравният мениджмънт е функционален раздел на социалната медицина 

а. Вярно 
б. Погрешно 

а-1 т. 
4. Ибройте пет обществени науки, с които  здравния мениджмънт е в тясно  
взаимодействие: 

а. ……………………………………………………… 
б. …………………………………………………….. 
в. …………………………………………………… 
г. …………………………………………………… 
д. ………………………………………………… 

социология; психология; информатика; право; икономика-5 т. 
 
5.Избройте трите нива на управление:  

а…………………………………………………………… 
б. …………………………………………………. 
в. ………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

висш; координиращ, оперативен-3т. 
 
6.Коя от посочените институции е представител на координиращия мениджмънт: 

а. Министерство на здравеопазване 



б. РЦЗ 
в. Управител на болница 

б-1 т. 
  
7.Коя от посочените институции е представител на висшия мениджмънт: 

а. Министерство на здравеопазване 
б. РЦЗ 
в. Управител на болница 

а-1 т. 
 

8.Коя от посочените институции е представител на оперативния мениджмънт: 
а. Министерство на здравеопазване 
б. РЦЗ 
в. Управител на болница 

в-1 т. 
 
 
9.Организирането е обобщаваща функция, включваща в себе си функциите планиране, 
координиране и пряко ръководство на персонала. 

а. Вярно 
б. Погрешно 

а-1 т. 
 
 

 
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ 

1.Кои са двата вида здравно осигуряване в България: 
а. Задължително  
б. Смесено 
в. Доброволно  

а,в-2 т. 
 
2.Кой осъществява задължителното здравно осигуряване в България: 

а. НЗОК 
б. Застрахователни дружества 
в. Акционерни дружества 

а-1 т. 
 
3.Между кои основни страни се подписва Националния рамков договор:  

а. …………………………………………………………………… 
б………………………………………………………………………… 
в………………………………………………………………… 

НЗОК; БЛС;Български зъболекарски съюз (БЗС) -3т. 
 



4.Предмет на Националния рамков договор са: 
а. ……………………………………………………………………… 
б. ……………………………………………………………………… 
в………………………………………………………………………… 

Права и задължения на НЗОК,БЛС и ССБ; права и задължения на изпълнителите; права 
на здравноосигурените лица-3т. 
 
5.Вярно ли е твърдението:” Националния рамков договор е основно средство за 
регулиране на отношенията между финансиращия орган –НЗОК и изпълнителя на 
здравни услуги” 

а. Вярно 
б. Погрешно 

a -1т. 
6.Кои са механизмите за осигуряване в България: 

а. …………………………………………………………………………… 
б. …………………………………………………………………………… 

физическото лице да се самоосигурява само; работодателя да осигурява своите 
служители -2т.  
 
7.Кои са принципите, свързани с мисията на доброволните здравно-осигурителни 
фондове в България: 

а. …………………………………………………………………… 
б. ……………………………………………………………………… 
в…………………………………………………………………………… 

самоотговорност за здравето; самоорганизираност за здравето; избор на качествени 
здравни услуги -3т. 
 
8.Законът за здравното осигуряване в България регламентира: 

а. Задължително участие на всички граждани в страната 
б.Доброволно участие на всички граждани в страната 
в.Задължително участие само на определени групи от населението 

а-1т. 
 
9. Национална здравно-осигурителна каса (НЗОК) използва събраните финансови 
ресурси за: 

а. Заплащане на спешната медицинска помощ 
б. Закупуване на здравни услуги на осигурените лица 
в. Инвестиране в изграждане на нови лечебни заведения 

 
б-1т. 

 
10.НЗОК заплаща оказване на следните видове медицинска помощ: 

1. Профилактика   а. ДА  б. НЕ 
2. Извънболнична помощ   а. ДА  б. НЕ 



3. Болнична помощ   а. ДА  б. НЕ 
4. Спешна медицинска помощ а. ДА  б. НЕ 
5. Рехабилитация   а. ДА  б. НЕ 
6. Хемодиализа   а. ДА  б. НЕ 

 
1а; 2а; 3а; 4б; 5а; 6б - 6т. 

 
11.Националният рамков договор се подписва между: 

а. НЗОК и Министерство на здравеопазването (МЗ) 
б. НЗОК и Български лекарски съюз (БЛС) 
в. НЗОК, Български лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България (ССБ) 

 
в-1т. 

 
12.Предмет на Националния рамков договор са правата и задълженията на: 

а. НЗОК, БЛС и ССБ 
б. НЗОК и МЗ 
в. Изпълнителите на извънболнична помощ 
г. Здравно осигурените лица 
д. НЗОК и министерски съвет 

а,в,г-3т. 
 
13.Националният рамков договор е основно средство за регулиране на отношенията 
между: 

а. НЗОК и Български лекарски съюз (БЛС) 
б. НЗОК и изпълнителите на здравни услуги 
в. НЗОК и пациентите 

 
б-1т. 

 
14.Законът за здравното осигуряване не допуска възможност за допълнително 
доброволно осигуряване 

а. Вярно 
б. Грешно 

б-1т. 
 

15. Осигуряването на лицата, неучастващи в набирането на  осигурителни вноски се 
поема от: 

а. Държавата 
б. Общинските бюджети 
в. Частни здравно-осигурителни фондове 
г. Български червен кръст 

 
а,б-2т. 



 
 
 


