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QUALIFICATION DESCRIPTION  

 

Специалност 

Degree Programme 

Публична администрация 

Public administration 

Специализация 

Specialization 

Здравен мениджмънт 

Health management 

Професионална квалификация 

Professional Qualification 

Магистър по администрация и управление 

Master of administration and management 

Образователно-квалификационна степен  

Educational and Qualification Degree 

Магистър 

Master 

Област на висше образование 

Area of Study 

3. Социални, стопански и  правни науки 

3. Social, economic sciences and law 

Професионално направление  

Field of Study 

3.7 Администрация и управление 

3.7 Аdministration and management 

Форма на обучение 

Form of Study 

Дистанционна 

Distance  

Продължителност на обучението 

Duration of Study 

1,5 г.  (3 семестъра) 247ч. 

1,5 years (3 semesters) 247 h. 

Форма на завършване 

 

Магистърска теза 

Master thesis 

Катедра 

Department 

Публична администрация 

Public administration 

Факултет 

Faculty 

Управление и администрация 

Management and administration 
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 Обучението в магистърската програма по „Публична администрация“ със 

специализация „Здравен мениджмънт“ предлага на студентите познания на две равнища: 

микро и макро. Макро-подходът цели да се формират базисни познания в областта на 

управлението и администрацията, здравната политика, в т.ч. и разходната, аналитични 

изследвания на здравната система при използване на статистически инструментариум, 

правна рамка на здравеопазването.  Специалната подготовка формира познания на 

микро-равнище. Изучават се дисциплини с акцент върху финансиране и методи за 

разпределение на финансовите средства в различните видове лечебни заведения; 

организация и икономическо управление на човешките, финансовите, материалните и 

информационните ресурси; маркетингови и предприемачески техники за изграждане на 

стабилни взаимоотношения с контактните групи на здравната организация;   междусекторно 

сътрудничество и др.  

 

 Успешното преминаване на пълен курс на обучение по специалността дава 

възможност на студентите да изградят следните практически умения и способности:  

 да управляват ресурсите  в различни видове здравни и лечебни заведения;  

 да управляват отделни проекти и програми в сферата;  

 да планират и отчитат здравната дейност и дейността на помощно-стопанските звена;  

 да остойностяват здравни продукти и програми;  

 да осъществяват отношения с клиенти и партньори на здравната организация в 

маркетингов аспект;  

 да реализират разнообразни проекти в сферата на управление на човешките ресурси – 

програми за стимулиране и мотивация на персонала, планиране и анализ на системите 

за заплащане и подобряване на комуникацията и организационния климат, обновяване 

на организацията и др.;  

 да договарят и привличат алтернативни източници на приход;  

 да разработват маркетингови проучвания и програми;  

 да разработват, организират, контролират и оценяват самостоятелни проекти и др.   

 

 Придобилите магистърска степен по „Публична администрация“ със специализация 

„Здравен мениджмънт“ могат:  

 да заемат ръководни длъжности в средните и висшите нива на управленската 

йерархия;  

 да инициират и самостоятелно да ръководят реализацията на програми и проекти  в 

сферата;  

 да извършват изследователска и експертна дейност;  

 да осигуряват експертни мнения и препоръки в областта на управлението и 

администрацията на здравни и лечебни заведения и органи и др.  

 Завършилите могат да работят като функционални кадри и по-конкретно: 

специалисти по администрация в здравния сектор; анализатори на икономическите и 

финансовите аспекти от дейността на здравната организация. 

 Магистрите по “Публична администрация“ със специализация „Здравен мениджмънт“ 

намират реализация както в държавни, така и в частни звена на здравната сфера. Те могат да 

работят в:  



 

 различни здравни институции – болници, извънболнични центрове, 

рехабилитационни структури, фармацевтични фирми и други;  

 обществени и частни клиники на административни длъжности;  

 научни центрове и институти;  

 формирования на нестопанската инициатива – фондации, сдружения, асоциации и др. 

като администратори;  

 публични институции като НЗОК, осигурителни фондове и здравно-застрахователни 

компании;  

 международни програми, проекти и дейности в здравеопазването и др. 
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