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Социално - медицински, икономически и правни науки 

1. Управление на финансовите средства в здравеопазването на макроикономическо
равнище - необходимост от изучаване и основни понятия. Същност, произход и
развитие на финансите. Определение, същност и функции на данъка. Принципи на
данъчното облагане. Видове данъци - основни характеристики. Такси - определение
и класификация. Таксите в системата на здравеопазване.

2. Държавен бюджет. Определение за държавен бюджет, принципи на изграждане и
функциониране. Бюджетен дефицит и неговото финансиране социално
икономически последици. Консолидиран държавен бюджет на Р България. Бюджетна
процедура. Механизъм на финансиране на здравеопазването за сметка на централния
и на местните бюджети. Програмен и ориентиран към резултатите начин на
съставяне на държавния бюджет (програмно-целеви бюджет).

3. Бюджет на НЗОК. Органи на управление на НЗОК. Приходи и разходи на бюджета на
НЗОК. Тенденции на развитие на сумата и относителен дял на разходите на НЗОК в
общото финансиране на здравния сектор.

4. Приходи, разходи, парични потоци на здравните заведения. Определение за приход и
разход, класификация на приходите и разходите, признаване на приходи и разходи.
Формиране на приходите на здравните заведения. Формиране на разходите на
здравните заведения. Финансов резултат - определение, формиране на финансовия
резултат на здравните заведения. Парични потоци - определение и класификация.
Различия между приходи, разходи и входящи и изходящи парични потоци.

5. Конкуренция и видове пазарни структури. Съвършена конкуренция - определение и
условия за съществуване. Несъвършена конкуренция - монопол, ,,социална цена" на
монопола. Монополистична конкуренция - олигопол. Измерване на степента на
концентрация на пазара. Пазарни дефекти в здравеопазването. Антимоноподно
регулиране. Конкуренция и степен на концентрация в здравния сектор.

6. Маркетингови средства и стратегии в здравеопазването - определение, видове,
характеристика, значение за успеха на здравната организация

7. Глобални тенденции на общественото здраве

8. Етика и бизнес. Необходимост от етични принципи в мениджърската практика






