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ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО СОЦИАЛНА 

МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

За ОКС „Магистър” по „Управление на здравните грижи” 

(два семестъра), за учебната 2023/2024 г.

1. Демографски измерители на общественото здраве - основни показатели. 
Демографски статус на България. 

2. Заболеваемостта като измерител на общественото здраве - основни пока-
затели. Динамика и структура на заболеваемостта в България. 

3. Болнична медицинска помощ. Определение за болница; видове; основни 
функции. Проблеми и предизвикателства пред болничната помощ. 

4. Първично здравно обслужване – видове лечебни заведения за извънб-
олнична медицинска помощ, дейности. Приоритетни задачи пред извънболнич-
ната помощ в България. 

5. Системи на здравеопазването – цели, видове според финансирането. 
Системен подход за оценка на здравните системи. 

6. Здравна политика – определение; принципи; нива и приоритети. 

7. Здравно осигуряване на населението. Национален рамков договор - пред-
мет. Перспективи на здравното осигуряване в България 

8. Здравен мениджмънт - същност и значение. Нива на управление. Упра-
вленски цикъл.

9. Мениджмънт на организационната промяна - фактори и бариери на про-
мяната; типове промяна.

10. Мениджмънт на човешките ресурси. Стил на мениджмънта; мотивация. 
Управленски екип. 

11. Качество на медицинската помощ - определение; критерии и методи за 
оценка на качеството на здравните услуги. 

12. Маркетинг – определение, съвременни маркетингови концепции. Марке-
тинг на здравните услуги. 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕННИЯ ИЗПИТ (ТЕСТ) ОТ КОНКУРС-

НИЯ ИЗПИТ

1. Общи положения

1.1. Преглеждането и оценяването на писмените работи (тестове) по Социал-
на медицина и здравен мениджмънт се извършва в съответствие с Правилника 
за прием на студенти 

2. При разглеждане на кандидатстудентските работи и поставяне на оконча-
телна оценка да се има предвид следното:

2.1.Оценяването на теста ще е съобразено с дидактическите изисквания за 
оценка на тестове от първо и второ познавателно равнище.

2.2. Скалата, по която ще се извършва оценяването е следната:

100% – 90%

верни отговори

89% – 80%

верни отговори

79% – 70%

верни отговори

69% – 60%

верни отговори

Под 60%

верни отговори

Отличен Много добър Добър Среден Слаб


