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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: Философски 
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Магистърска програма: Психология на здравето 

Ф Ф П 8 2 0 1   

 

МП „Психология на здравето“ 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

Здравни политики“ 

Преподавател: доц. д-р Татяна Томова 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация  

Научно есе 20 

Курсов учебен проект  

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 10 

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 30 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 60 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1 

ОБЩО ЕКСТ 2 
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№ Формиране на оценката по дисциплината
1
 % от оценката 

1.  Научно есе 30 % 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 20 % 

3.  Изпит 50% 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът представя алтернативните политики в областта на здравето. Основната теза, на 

която курсът стъпва, е за невъзможността общественото здравеопазване да бъде 

организирано единствено на пазарен принцип и в същото време за необходимостта 

определени механизми на пазарна регулация да бъдат интегрирани в системите на 

публичното здравеопазване. Акцентът е върху сравнителния анализ на успешните според 

класациите на Световната здравна организация (СЗО) здравни системи.  

Курсът разглежда прехода в здравната система на България в края на 90-те години и 

въвеждането на здравноосигурителния принцип в нея. Анализират се основните елементи 

на здравната система, тяхната съвременна организация и управление. Целта на курса е 

студентите активно да участват в идентификацията на проблемите на здравната система и в 

търсенето на алтернативни решения за преодоляването им. 

 

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

 

Очаквани резултати: 

1. Студентите познават целите и инструментите на здравната политика; 

2. Студентите имат умения за идентификация на проблемите в здравната система; 

3. Студентите имат умения за оценка на алтернативни решения в областта на 

общественото здравеопазване. 

 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Здравето като публичен проблем. 2 ч. лекции и 

дискусия 

2 Поява на съвременните системи за обществено здравеопазване. 

Криза на здравните системи през 80-те години на ХХ в. 

2 ч. лекции 

3 Модели на обществено здравеопазване. Сравнителен анализ на 

основните подходи за предоставяне на достъп до здравни 

услуги. 

2 ч. лекции. 

4 Здравни системи, изградени на здравноосигурителен принцип: 

Швеция. 

2 ч. лекции. 

5 Здравни системи, изградени на здравноосигурителен принцип: 2 ч. лекции. 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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Германия и Франция. 

6 Здравни системи, изградени на здравноосигурителен принцип: 

Белгия и Холандия. 

2 ч. лекции. 

7 Здравни системи, изградени на здравноосигурителен принцип: 

Сингапур. 

2 ч. лекции. 

8 Преходът в здравната политика на България. Въвеждане на 

здравноосигурителния принцип в общественото 

здравеопазване.  

2 ч. лекции. 

9 Здравно осигуряване и здравни права. 2 ч. лекции и 

дискусия 

10 Институции и организации в управлението на здравната 

система. НЗОК. Съсловни организации. 

2 ч. лекции и 

дискусия 

11 Доставчици на здравни услуги. Лечебни заведения и 

управление на лечебните заведения. 

2 ч. лекции и 

дискусия 

12 Регулиране на предлагането на здравни услуги. 2 ч. лекции и 

дискусия 

13 Регулиране на качеството на здравните услуги. 2 ч. лекции и 

дискусия 

14 Регулиране на пациентските права. 2 ч. лекции и 

дискусия 

15 Допълнително здравно осигуряване. Регулиране на 

допълнителното здравно осигуряване. 

2 ч. лекции и 

дискусия 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Здравето като публичен проблем. 

2 Основни модели на обществено здравеопазване. 

3 Здравноосигурителни модели. 

4 Сравнителен анализ и оценка на основните здравноосигурителни модели. 

5 Преходът в здравната политика на България. Развитие на здравноосигурителната 

система. 

6 Здравно осигуряване и здравни права. 

7 Институции и организации в управлението на здравната система. НЗОК. Съсловни 

организации. 

8 Доставчици на здравни услуги. Лечебни заведения и управление на лечебните 

заведения. 

9 Регулиране на предлагането на здравни услуги. 

10 Регулиране на качеството на здравните услуги. 

11 Регулиране на пациентските права. 

12 Допълнително здравно осигуряване. Регулиране на допълнителното здравно 
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осигуряване. 
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