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АНОТАЦИЯ  

Обучението по дисциплината цели да запознае студентите с основните нормативни 

актове в здравеопазването и тяхното прилагане. За управлението на лечебно или здравно 

заведение се изисква не само отлични мениджърски умения, но и детайлно познаване на 

структурата и функционирането на здравната система, системата на здравното осигуряване, 

действащата нормативна база, рисковете в здравеопазването и тяхното управление. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

Основните цели на учебната дисциплина са да се запознаят студентите с действащата 

в страната нормативна уредба в здравеопазването, управлението на риска и качеството, и този 

начин да допринесе за подготовката на добри мениджъри на всички нива. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ  

Дисциплината не изисква предварителна подготовка освен общообразователната.  

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

Дисциплината е включена в учебния план на магистърска програма „Здравен 

мениджмънт”.  

Форма на обучение: задочна.  

Хорариум: 25 часа. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Тема първа: Здравеопазване. Структура на здравната система в България 

Здравна система - ресурси и компоненти. Основни понятия - здраве, здравеопазване и здравна 

система. Основни цели. Измерване и оценка на ресурсите, процесите и резултатите. Национална 

здравна карта. Национална здравна стратегия.  

 

Тема втора: Правна рамка в здравеопазването 

Здравно законодателство. Здравна политика - принципи, приоритети, основни цели. Национални 

програми. Национални стратегии. Нормативни актове. 
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Тема трета: Здравно осигуряване и здравноосигурителен модел в България 

Здравна реформа. Система за задължително здравно осигуряване. Система на доброволно 

здравно осигуряване/застраховане. НЗОК - структура и функции. Права и задължения на 

пациентите. Договаряне с изпълнители на медицинска, дентална помощ и аптеки. 

 

Тема четвърта: Управление на риска 

Основни понятия за риска. Характеристика на рисковете. Идентифициране и прогнозиране на 

рисковите области и рисковете в системата на здравеопазването. Управление на риска. 

 

Тема пет: Качество в здравеопазването  

Определения и аспекти на качеството. Методи за измерване на качеството. Управление на 

качеството в здравеопазването. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Основна учебна дейност – лекции. Използват се интерактивни и традиционни методи на 

обучение – дискусии и анализ на казуси.  

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Окончателната семестриална оценка на знанията и уменията на обучаваните се 

формира след полагане на семестриален изпит – тест 15 затворени въпроса. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА  

Закон за здравето 

Закон за здравното осигуряване 

Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса  

Закон за лечебните заведения 

Мениджмънтът на ресурсите – приоритет в здравната реформа,Комитов,Г., Генев, 

Ст.,С.,2009 

Управление на здравната система,Петрова,Зл.,Генев,Ст, 

Качество в здравеопазването,Петрова,Зл.,Чамов,К.,Гладилов,Ст.,С.,2008 

Управление на риска,Драганов,Хр.,С.2003 

Здравното осигуряване в България.Комитов,Г.,Генев,Ст.,С2016  



 

3 
 

   

 

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК   

  

  

  
 ВА 675 

 НОРМАТИВНА БАЗА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
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Тема първа: Здравеопазване. Структура на здравната система в България 
Здравна система - ресурси и компоненти. Основни понятия - здраве, здравеопазване и 

здравна система. Основни цели. Измерване и оценка на ресурсите, процесите и резултатите. 
Национална здравна карта. Национална здравна стратегия.  

 
Тема втора: Правна рамка в здравеопазването 
Здравно законодателство. Здравна политика - принципи, приоритети, основни цели. 

Национални програми. Национални стратегии. Нормативни актове. 
 
Тема трета: Здравно осигуряване и здравноосигурителен модел в България 
Здравна реформа. Система за задължително здравно осигуряване. Система на 

доброволно здравно осигуряване/застраховане. НЗОК - структура и функции. Права и задължения 
на пациентите. Договаряне с изпълнители на медицинска, дентална помощ и аптеки. 

 
Тема четвърта: Управление на риска 
Основни понятия за риска. Характеристика на рисковете. Идентифициране и 

прогнозиране на рисковите области и рисковете в системата на здравеопазването. Управление на 
риска. 

 
Тема пет: Качество в здравеопазването  
Определения и аспекти на качеството. Методи за измерване на качеството. Управление 

на качеството в здравеопазването. 

 
ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 
Основна учебна дейност – лекции. Използват се интерактивни и традиционни методи на 

обучение – дискусии и анализ на казуси.  
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
Окончателната семестриална оценка на знанията и уменията на обучаваните се 

формира след полагане на семестриален изпит – тест 15 затворени въпроса 

 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА  
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Закон за здравното осигуряване 
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Закон за лечебните заведени 
Мениджмънтът на ресурсите – приоритет в здравната реформа,Комитов,Г., Генев, 
Ст.,С.,2009 
Управление на здравната система,Петрова,Зл.,Генев,Ст, 
Качество в здравеопазването,Петрова,Зл.,Чамов,К.,Гладилов,Ст.,С.,2008 
Управление на риска,Драганов,Хр.,С.2003 
Здравното осигуряване в България.Комитов,Г.,Генев,Ст.,С2016 


