
 

Правно-исторически факултет 
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КОНСПЕКТ 

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

 ПО „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ 

СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”,  

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”,  

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 2 ГОДИНИ (ЧЕТИРИ СЕМЕСТЪРА)  

 

1. Управлението като процес. Основни функции. 

2. Процесът на вземане на управленски решения. Видове управленски 

решения. Модели и методи за вземане на управленски решения. 

3. Комуникациите в управлението. Комуникационен процес. 

Комуникационни бариери. Стратегии за усъвършенстване. 

4. Ръководство и лидерство. Основни теории и подходи. 

5. Управление на конфликтите и стресовете в организациите. 

6. Управление на човешките ресурси в организацията. Същност. Основни 

функции. 

7.  Планиране на потребностите от човешките ресурси. Основни цели. 

Анализ на труда. Проетиране на длъжностите. Длъжностно- 

квалификационни стандарти. 

8.  Подбор на човешките ресурси в организацията. Основни методи и 

техники. 

9.  Същност, цели и основни изисквания на системата за  оценка на 

персонала. 

10.  Подходи и системи за обучение, квалификация и развитие на човешките 

ресурси. Менторство и коучинг. 

11.  Понятие за изпълнителна дейност. Оперативна самостоятелност и 

обвързана компетентност. 

12.  Предмет, метод, система и източници на административното право.  

13.  Административноправни норми и административни правоотношения.  

14.  Субекти на административното право. Административноправен статут на 

гражданите. Административноправен статут на юридическите лица. 

15.  Органи на изпълнителната власт – понятие и видове.  

16.  Администрация на изпълнителната власт .   

17.  Държавна служба. Понятие. Статут на държавния служител.  
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18.  Понятие, класификация на видовете лечебни заведения. 

19.  Създаване на амбулатория за индивидуална и групова практика. 

20.  Медицински център, стоматологичен център и медико-стоматологичен 

център. 

21.  Диагностично-консултативен център, общи и търговскоправни 

изисквания,   административна регистрация. 

22.  Лечебни заведения за болнична помощ, общи положения и 

търговскоправни изисквания при откриване. 

23.  Акредитация на лечебните заведения за болнична помощ.  

24.  Лечебни заведения за извънболнична помощ.  

25.  Органи в системата на здравеопазването. 

26.  Здравното осигуряване в Република България. Органи в системата на 

здравното осигуряване. 

27.  Правоотношение лекар-пациент – видове, особености, договаряне. 

28.  Информирано съгласие на пациента за лечение – форма, особености. 

29.  Глобални тенденции и глобална социално-здравна ситуация. 

30.  Здравна система и здравна политика в Република България. 

31.  Мониторинг и отчитане ефективността на стратегиите и програмите в 

сферата на здравната политика. 

32.  Защита правата на пациента – необходимост, възможности, институции у 

нас и в чужбина. 

33.  Административната култура като специфично проявление на 

професионалната култура в сферата на здравеопазването. 

34.  Състояние и проблеми на стратегическото управление в системата на  

здравеопазването. 

35.  Стратегическо мислене и стратегическо ръководство в системата на 

здравеопазването. 

 


