
Магистърска програма „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” 

2 семестъра, 60 кредита по ECTS 

Шифър на магистърската програма:  
0552 (дистанционно обучение, финансирано от обучаемия) 
(шифърът се използва при попълването на документите за кандидатстване/записване) 

 

Магистърска програма „Здравен мениджмънт” е развивана в рамките на 

специалност „Застраховане и социално дело“ и се администрира от преподавателски екип 

от едноименната катедра. Тя има за цел да разшири и задълбочи познанията на 

студентите, придобити след изучаването на академичните (фундаментални) и специални 

учебни дисциплини (от учебния план за бакалавърската степен за специалността). 

Магистърската програма включва дисциплини, които дават завършен характер на 

знанията по съществуващите проблеми, свързани със здравния мениджмънт. 

  Магистърската програма създава и развива умения и компетенции за 

професионален коментар и прилагане на трудовото, социалното и здравното 

законодателство; за оптимално използване на многообразието от отчетна информация и 

инструментариума и стандартите за анализ на финансовото състояние на организациите 

от здравната сфера; за дефиниране и ресурсно осигуряване изпълнението на целите и 

приоритети в средносрочен и дългосрочен план; за генериране на адекватни финансови, 

инвестиционни, надзорни и регулаторни решения. 

  Професионална реализация: Завършилите магистърска програма „Здравен 

мениджмънт“ на практика имат неограничени възможности за успешна реализация и 

професионално развитие като специалисти с аналитични, контролни, експертни и 

ръководни функции в системите на НЗОК, РЗИ, мрежата от публични и частни лечебните 

заведения, публичната администрация, застрахователните компании, фирми и 

предприятия в страната и чужбина. 

 

 ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА  

Учебният план включва дисциплини, структурирани на модулен принцип в два 

семестъра: 



Първи семестър 

Първи модул 

„Икономически основи на публичния сектор“ – курсът по дисциплината 

осигурява теоретичния фундамент и методологичния инструментариум, с помощта на 

който да се представят систематизирани знания за основните концепции и базовите идеи, 

чрез които съвременната икономическа теория обяснява ролята, организацията и 

резултатите от дейността на публичния сектор в пазарната икономика и да се анализира 

приложимостта на модерните методи и инструменти за оценка и оптимизиране на 

решенията в областта на публичните дейности. 

„Управление на проекти в здравеопазването“ – курсът по дисциплината 

предоставя разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания, включително 

свързани с най-новите постижения, касаещи основните процеси в управлението на 

проекти, инструменти за генериране на идеи и инструментите за реализиране на планове 

и програми в областта на здравеопазването. 

„Икономика на здравеопазването и здравното осигуряване“ – курсът по 

дисциплината формира знания за връзката между икономиката и здравеопазването, 

финансирането на здравеопазването, развитието и функционирането на здравното 

осигуряване. 

  Втори модул:  

„Социално програмиране“ – курсът по дисциплината формира знания за мястото 

и ролята на социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната 

активност и регулиране на социалното развитие. 

„Основи на здравната политика“ – курсът има за цел придобиване на 

теоретични знания от страна на бъдещите здравни мениджъри, необходими за 

компетентно разработване и решаване на управленски, организационни, социално-

медицински и здравно-политически проблеми на всички нива от националната 

здравеопазна система. 

„Управление на персонала в здравеопазването“ – курсът има за цел да 

надгражда теоретико-методологическите знания и да формира практико-приложни умения 



за комплексно изучаване и изследване на проблематиката свързана с управлението на 

персонала в здравеопазването. 

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул 

„Технологии на здравното осигуряване“ – курсът надгражда теоретико-

методологическите знания и формира практико-приложни умения за комплексно 

изучаване и изследване на технологиите на здравно осигуряване. 

„Магистърски семинар по здравен мениджмънт“ – курсът надгражда 

теоретико-методологическите знания и формира практико-приложни умения за 

комплексно изучаване и изследване на актуална и значима социално-икономическа 

проблематика. 

Избираем блок (избира се една от дисциплините): 

„Маркетинг в здравеопазването“ – курсът представя основните 

принципи на клиентски ориентирания подход при управление на държавните и 

частните организациите, оказващи здравни услуги и предоставя възможност за 

теоретично и практическо овладяване на инструментариума за планиране, 

подготовка и реализация на маркетингови решения. 

„Информационни системи и технологии в здравеопазването“ – 

курсът представя основите и специфичните особености на съвременните 

компютърни информационни технологии; средствата и технологиите за 

автоматизирана обработка на информацията в областта на медицината, 

общественото здраве и здравеопазването. 

 

Втори модул  

Разработка и защита на дипломна работа 



Магистърска програма „Здравен мениджмънт” е акредитирана от НАОА. 

Нейните възпитаници придобиват държавно (международно) призната диплома за висше 

образование в образователно-квалификационната степен „Магистър” по специалността 

„Застраховане и социално дело” с професионална квалификация „Магистър по икономика” 

и Европейско дипломно приложение  (European Diploma Supplement - EDS). 

  

 


