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 Специалността Социални дейности за образователно-квалификационна степен 

“магистър” и професионална квалификация “социален работник” със магистърска 

програма “РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ В СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ” има за цел да формира специалисти с допълнителна широкопрофилна и 

интердисциплинарна подготовка в областта на социалните дейности и едновременно с 

това профилиране и задълбочаване в едно от направленията в съответствие с придобитата 

специалност на образователно квалификационна степен бакалавър с цел по-пълноценна 

реализация в областта на организацията, контрола и администрирането на социалните 

дейности на местно, локално, регионално ниво в системата на социалната сигурност и 

защита.  

Предназначена е за завършили бакалавърска степен от специалностите “Социална 

педагогика” и “Социални дейности”, както и за  студенти от хуманитарни, стопански, 

социални и други области на висше образование. 

Образователната програма за магистър е базирана върху подготовката в  

бакалавърска степен. Учебният план е съобразен с националните стандарти и предлага 

задълбочени профилиращи и специализиращи знания, целящи регулиране системата на 

социалните дейности в регионален, общински аспект, подпомагането децентрализацията и 

въвеждането на контрол на гражданското общество в социалната сфера. 

 Квалификационната характеристика на завършилите Социални дейности с 

образователно-квалификационна степен „магистър“, придобили висше образование в 

Шуменския университет”Епископ Константин Преславски”, както и учебният план, 

осигуряващ неговата подготовка, са съобразени с Наредбата за държавните образователни 

изисквания за придобиване на висше образование за образователно-квалификационна 

степен “бакалавър”, “магистър” и “специалист” – ПМС № 162/2002 г., с Националния 

класификатор за професиите, МТСП, 2006 г., изм. ДВ,бр. 8/12.09.2003 г., съобразно 

придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и представя 

основните цели на обучението и възможностите за професионалната им реализация. В 

основата на квалификационната характеристика стоят  принципите, изискванията, 
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стандартите от Резолюциите на Съвета на Европа за академично образование и стремежа 

за доближаване на подготовката на бъдещите социални работници до високите стандарти 

на Европейския съюз. 

 

1. ЦЕЛИ НА СПЕЦИАЛНОСТТА 

 

Специалността  Социални дейности  има за цел да подготви професионалисти с 

широкопрофилна фундаментална подготовка, адаптивни съобразно променящите се 

условия, с теоретични знания, практически умения и компетенции за осъществяване на 

самостоятелна професионална работа и работа в екип в сферата на социалната сигурност, 

защита и услуги, в социалната работа с превантивен, посреднически, консултативен, 

специализиран, подпомагащ и изследователски характер. 

  

ІІ. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ – компетенции на завършилите студенти 

образователно-квалификационна степен “бакалавър” 

 

Обучението на бъдещия социален работник е насочено към формиране на 

интелектуално-познавателна, мотивационно-ценностна, педагого-комуникативна и 

действено-практическа компетенция. 

 

ІІ.1. Област и обхват на знанията 

  

Завършилият образователно-квалификационната степен “магистър” на 
специалност Социални дейности с магистърска програма “Регулиране и контрол в 
системата на социалните дейности” трябва да: 
 владее и реализира в практиката знанията, уменията, професионалния опит и 

квалификация, основополагащи за бакалавърска степен като гаранция за ефективна 
помощ и професионална компетентност при осъществяването на социални дейности 
в институции, организации, служби и др. на социалната сигурност и защита в 
държавния, публичния и неправителствения сектор, на национално, регионално, 
общинско и фирмено равнище; 

 оперира със специфични, специализиращи професионални знания, умения и 
компетенции в областта на социалните дейности и социалната работа за 
оптимизиране на стратегиите за вземане на адекватни решения в условията на 
социални и технологични промени чрез създаване на мрежи между различни 
социални субекти и интегративни връзки между институциите; 

 идентифицира, анализира основни проблеми и дефинира потребности на 
национално, регионално и общинско равнище, да организира ресурси и контролира 
осъществяването на социални дейности и социална работа за преодоляването им; 

 осъществява постоянен контрол върху функционирането на социалните мрежи за 
подкрепа и подпомагане и възможностите им да допринасят за ефективността на 
социалните дейности, да въвежда стимули и корекции; 

 притежава технико-инструментална компетентност и административно-делови 
умения, да намира и предприема подходи, организационно-управленски решения в 
динамични ситуации и среди чрез оптимална координация между планиране и 
интервениране, използване на ресурси и приоритети, да управлява човешки ресурси 
и кариерата на персонала в социалната организация; 

 използва нормативната база за изграждане на подпомагащи системи и институции, 
тяхната съгласуваност, професионално влияние за промени в социалната защита, 
достъпността и адекватността й на потребностите и проблемите на клиентите, 
осигуряване на гъвкавост, защита на интересите на потребителите и правата им; 

 познава регионалната специфика – демографски особености, социални общности и 
рискови групи, потребностите от разнообразни услуги; 
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 използва съвременни методи за работа със социални изследвания за анализ и 
прогнози за динамиката на социалните отношения в краткосрочен и средносрочен 
план, оптимално да планира и организира подкрепящи и корекционни процеси, да 
координира ресурси; 

 проектира, моделира и прилага техники за конструиране стратегии и механизми за 
информационно осигуряване на различни звена  и структури в системата на различни 
равнища на социалната работа с целеви групи и различни обекти; 

 изгражда  връзки и взаимодействие между различни организационни и 
институционални структури, партньорски взаимоотношения; 

 усъвършенства организацията на собствената си дейност и да развива потребност за 
непрекъснато обучение и усъвършенстване на професионалната квалификация през 
целия живот; 

 прилага мултипрофесионален подход в работата 
 
ІІ.2. Област и обхват на уменията 

 

ІІ.2.1. Лични компетенции: 

 

 Изграждане на умение за по-нататъшно самообучение и самоусъвършенстване; 

стремеж  към развиване и усъвършенстване на  професионалните си знания и умения 

 Отговорност към характера и качеството на оказваната социална помощ като 

поддържа  широка осведоменост за новостите в областта на социалните дейности 

 Активно взаимодействие с всички налични ресурси, от които зависи решаването на 

социалните проблеми на клиента 

 Опазване поверителната информация, получена no време на оказването на 

професионална помощ. 

 Недопускане дискриминация, привилегии или ограничения, основани на раса, 

народност, политическа или етническа принадлежност, произход, пол, сексуална  

ориентация,  възраст,  религиозни  убеждения, обществено положение и други 

характеристики, състояния и статути 

 Умение за защита на моралните норми, професионалния опит и мисията на 

професията и проявява отговорност  и  активност  в  дискусиите  и  критиката, 

свързани с нея; активно съдействие за етично поведение,  за добра и квалифицирана 

практика в професията 

 Насоченост към реализиране на научни изследвания, съобразявайки научната  

дейност с основните етични принципи, утвърдени в националните и международни 

конвенции за поведение в изследователската работа 

 Участие в промените на политиката и законодателството, които целят подобряване 

на обществените отношения и реализиране на социалната справедливост 

 Насърчава  обществената инициатива и  информираното  включване  на обществото 

в изграждането  на  социалната  политика  и  институциите, свързани с нея 

 

ІІ.2.2. Професионални компетенции 

 

В професионалната си дейност завършилите образователно-квалификационна 

степен “магистър” могат да: 

 

 поемат пълна отговорност за качестовто и обхвата на  обслужването, което поема, 

определя или изпълнява; 

 предотвратяват  дейности, които са нехуманни или са  дискриминиращи за всеки 

човек или група от хора; 
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 реализират контрол на териториалните поделения на Агенцията за социално 

подпомагане и специализираните институции за социални услуги и социалните 

услуги, предоставяни в общността; 

 създават организация за работа и упражняване на контрол по: спазването на 

критериите и стандартите за извършване на социални услуги; отпускането на 

социални помощи в пари и/или в натура; отпускането на семейни помощи за деца; 

дейностите, свързани със социалната рехабилитация и интеграция на хората с 

увреждания; приемането, разходването и отчитането на хуманитарните помощи и 

дарения, получени в агенцията и в териториалните й поделения; дейността на 

отделите за закрила на детето в дирекциите "Социално подпомагане"; 

 извършват проверки в системата на социалното подпомагане в страната по 

национални и международни програми, свързани с дейността по социално 

подпомагане; 

 анализират констатациите от направените проверки и реализирания контрол, като 

прави предложения пред изпълнителния директор на агенцията за отстраняване на 

допуснатите нарушения; 

 издават административни актове за извършени нарушения при прилагането на 

нормативната уредба в областта на социалното подпомагане; 

 правят мотивирани предложения до изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане за издаването на наказателни постановления за допуснато 

виновно нарушаване на законодателството по социално подпомагане; 

 извършват контрол по законосъобразното прилагане на Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси; 

 изготвят  доклади за дейността си. 

 

 

ІІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
Завършилият специалността Социални дейности с образователно-

квалификационна степен “магистър” и магистърска програма “Регулиране и контрол в 
системата на социалните дейности”   за професионална квалификация “социален 
работник” може да се реализира в сферата на: 

- консултативната, профилактична, корекционната, подпомагащата дейност и 
социалните услуги; 

- организационно-управленската, кадровата, административната дейност, в 
организацията на труда, вземането на управленски решения в структурите на социалните 
учреждения, служби и организации; 

- информационно-ресурсното осигуряване на социалните дейности и социалната 
работа; 

- изследователско-аналитичната дейност на съответните равнища за 
осъществяване на анализ, прогноза, експертиза и мониторинг, разработване на социални 
проекти и технологии по проблемите на социалното състоянието и развитие на обектите 
на социални дейности с цел разработването на програми и проекти за социална работа; 

-  съдействието и участието в координационна дейност между различни 
организации, учреждения и др. при провеждането на социална работа; 

- осъществяване взаимодействието между държавните, публичните, частните, 
неправителствените учреждения и организации, непосредствено свързани със социалните 
дейности и работа в качеството на: ръководен служител в организации на бюджетна 
издръжка, свързани с дейностите по образование и социални грижи; ръководен служител 
в центрове за социални грижи и социални заведения на бюджетна издръжка; аналитичен 
специалист по социални дейности; аналитичен специалисти в областната администрация; 
аналитичен специалист в общинска администрация и звена, подчинени на общините; 
преподавател в институциите на образованието по социални дейности и социална работа.  
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ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-

КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТ 

“СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” 

 

        Магистърска степен се придобива: 

        За специалисти - след едногодишен курс на обучение /2 семестъра и 75 кредита/ в 

задочна форма, съгласно приложения Учебен план; 

        За неспециалисти – след 1,5 г. курс на обучение  /3 семестъра 105 кредита/ в задочна 

форма, съгласно приложения Учебен план; 

        За   професионални бакалаври / след ПВО/ - след  двегодишен курс. /4 семестъра 135 

кредита/ 

  Дипломирането се осъществява в два варианта: 

            Първи вариант:  Държавен изпит – писмен 

           Втори вариант:  Защита на дипломна работа 

 

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

      Придобилият образователно-квалификационна степен „магистър” има възможност да: 
 продължи обучението си в други специализиращи програми и специализации в 

областта на специалността; 

 участва в различни форми на продължаващо обучение през целия живот; 

 продължи обучението си в образователната и научна степен “доктор”; 

 кандидатства за научни звания в институциите на образованието по социални 

дейности и социална работа. 

  

 

 

  
 


