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АНОТАЦИЯ  

Обучението по дисциплината цели да запознае студентите със същността, видовете и 

функциите на комуникацията и на PRа както за изграждане на желания персонален и корпоративен 

имидж в здравеопазването, така и за създаване и поддържане на функционални връзки с 

вътрешните и външните целеви публики. За постигане на целите, заложени в комуникационния 

план, се отделя внимание на разнообразния  инструментариум, включващ връзки с медиите, 

пресконференции, специални събития (конференции, промоции, чествания и др.), интерактивност, 

корпоративна социална отговорност и др. Разглежда се ролята на PRа в кризисни ситуации в 

здравеопазването. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

Основна цел на учебната дисциплина е да предостави знания за теорията и практиката 

на комуникацията и връзките с общността, за същността на основните инструменти за ефективно 

общуване с всички заинтересовани от здравеопазването страни и за методите за формиране на 

положителен имидж и репутация на здравните заведения. Изучаването на дисциплината ще 

подпомогне студентите при справяне с кризисни ситуации, които изискват специфични 

комуникационни стратегии и тактики. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ  

Този курс не изисква предварително изучаване на определени учебни дисциплини.  

 

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 1. Същност на понятието “комуникация”. Комуникацията – функции и видове. Комуникация и 

социално поведение. Междуличностна и организационна комуникация. 
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Тема 2. История, определение и същност на PR. Съвременни тълкувания на пъблик рилейшънс. 

PR като фактор в обществения живот. Какво PRът не е. 

 

Тема 3. Функции, задачи и дейност на PRа. Функции на пиармена.  Организационна култура. 

Вътрешни и външни взаимоотношения. Методи за публичност. 

 

Тема 4. Имидж. Видове и компоненти. Структура на имиджа. Елит, знаменитости, популярност. 

Медиите – създатели на герои и “звезди”. 

 

Тема 5. Характеристики на имиджа – първа, втора, трета и четвърта характеристика на имиджа. 

Семантични равнища на имиджа. 

 

Тема 6. Корпоративен имидж и репутация в здравеопазването. Компоненти на корпоративния 

имидж. Специфики на репутацията. Репутация в здравеопазването. 

 

Тема 7. Инструментариумът на PR. Основни инструменти на PR – новини,  изказвания и срещи, 

специални събития, писмени и аудиовизуални материали, материали за корпоративна 

идентичност, социални медии, лобиране, дейности в услуга на обществото и др. 

 

Тема 8. PR стратегии и тактики. Комуникационно измерение на стратегическото мислене. Тактики 

за взаимодействие с медиите. Етапи в реализирането на PR стратегията. 

 

Тема 9. Социална отговорност в здравеопазването. Корпоративна социална отговорност (КСО) – 

същност и измерения. Ролята на PR за КСО. 

 

Тема 10. Кризисен PR. Същност на понятието „криза“. Правила за PR управление на криза в 

здравеопазването – проактивност, прозрачност, отговорност. Новите медии като част от 

инструментариума на PR по време на криза. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Основни учебни дейности – четене, търсене на ресурси, анализиране на казуси, писане 

на проекти, дискутиране и др. Използват се традиционни и интерактивни методи на обучение – 

лекции, работа по проекти, екипна работа, анализ на казуси, и др.  

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Окончателната семестриална оценка на знанията и уменията на обучаваните се 

формира от оценката на курсов проект и резултата от семестриален изпит – тест с 15 затворени 

въпроса. 
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1. Същност на понятието “комуникация”. Комуникацията – функции и видове. 

Комуникация и социално поведение. Междуличностна и организационна комуникация. 

 

2. История, определение и същност на PR. Съвременни тълкувания на пъблик 

рилейшънс. PR като фактор в обществения живот. Какво PRът не е. 

 

3. Функции, задачи и дейност на PRа. Функции на пиармена.  Организационна култура. 

Вътрешни и външни взаимоотношения. Методи за публичност. 

 

4. Имидж. Видове и компоненти. Структура на имиджа. Елит, знаменитости, 

популярност. Медиите – създатели на герои и “звезди”. 

 

5. Характеристики на имиджа – първа, втора, трета и четвърта характеристика на 

имиджа. Семантични равнища на имиджа. 

 

6. Корпоративен имидж и репутация в здравеопазването. Компоненти на корпоративния 

имидж. Специфики на репутацията. Репутация в здравеопазването. 

 

7. Инструментариумът на PR. Основни инструменти на PR – новини, изказвания и 

срещи, специални събития, писмени и аудиовизуални материали, материали за корпоративна 

идентичност, социални медии, лобиране, дейности в услуга на обществото и др. 

 

8. PR стратегии и тактики. Комуникационно измерение на стратегическото мислене. 

Тактики за взаимодействие с медиите. Етапи в реализирането на PR стратегията 

 

9. Социална отговорност в здравеопазването. Корпоративна социална отговорност 

(КСО) – същност и измерения. Ролята на PR за КСО. 

 

10. Кризисен PR. Същност на понятието „криза“. Правила за PR управление на криза в 

здравеопазването – проактивност, прозрачност, отговорност. Новите медии като част от 

инструментариума на PR по време на криза. 
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