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АНОТАЦИЯ  

По данни на Световния корупционен барометър Трансперънси Интернешънъл за 2016 

година здравеопазването в България е на първо място по корупция в сектора на  публични услуги у 

нас. Липсата на достатъчно финансови ресурси води до неофициални плащания, корупция в 

лекарственото снабдяване,  липса на правила за конфликт на интереси при лекарствената 

регулация,  които с течение на времето се превръщат в "нормална" практика. Според доклад на 

Трансперънси интернешънал (Corruption in health: Global corruption report 2006) провеждането на 

антикорупционно обучение е един от главните методи за преодоляване на тези проблеми.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

Учебната дисциплина трябва да даде познания относно корупцията като отрицателно 

обществено явление, нейните наказателноправни аспекти, както и да очертае възможностите за 

активно противодействие срещу подобни прояви. Тези знания ще позволят на завършилите да 

работят самостоятелно или в екип в различни области на здравното управление. Учебният курс 

има за цел да запознае обучаемите с действащата в страната нормативна уредба за превенция и 

контрол над корупцията и по този начин да допринесе за  подготовката на широкопрофилни и 

висококвалифицирани ръководни кадри в областта на здравните грижи. 

 

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 
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Тема 1. Понятие за корупция. 

Тема 2. Корупцията в здравеопазването.   

Тема 3. Национални стратегии за превенция и противодействие на корупцията в Република 

България. 

Тема 4. Нормативни актове с антикорупционна насоченост в българското  законодателство. 

Тема 5. Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията. Корупционни престъпления. 

Тема 6. Понятие за длъжностно лице. Лекарите като длъжностни лица. 

Тема 7. Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица. 

изпълняващи публични функции – обща характеристика. 

Тема 8. Престъпления по служба.  

Тема 9.  Подкуп 

Тема 10. Документни престъпления. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Основна учебна дейност – лекции. Студентите изпълняват индивидуални задачи, като 

изготвят курсова работа. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Окончателната семестриална оценка на знанията и уменията на обучаваните е 

двукомпонентна , оформя се от  изготвяне на курсова работа и решаване на тест с 10 отворени 

въпроса. 
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1. Понятие за престъпление.  

 2. Понятие за длъжностно лице, държавен служител. Лекарите като длъжностни лица. 

 3. Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и 

лица. изпълняващи публичноправни функции – обща характеристика. 

 4. Престъпления по служба. 

 5. Подкуп. Други видове подкуп. 

 6. Документни престъпления. 

7. Нормативни актове с антикорупционна насоченост в българското  законодателство. 

8. Национално стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република 

България 2015-2020. 

 9. Определяне на корупционен риск в структури от системата на здравеопазването. 

Системи за мониторинг на корупционния риск.  

10. Разработване на инструментариум за задължителна оценка на почтеност на 

служителите в здравеопазването. Етични правила. 
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