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1. РЕЗЮМЕ

Въведение
Работната сила в социалния сектор играе ключова роля в подкрепата за деца, семей-
ства и общности, за борба с бедността, идентифициране и справяне с рисковете и пре-
доставяне на социални услуги, за да се подобри благосъстоянието на хората. Добре раз-
витата работна сила в социалния и свързаните сектори също е от съществено значение 
за постигане на социална справедливост, намаляване на дискриминацията, промяна на 
социалните норми, превенция и справяне с насилието и разделянето на семействата. 
Инвестирането в работната сила в социалния сектор би подобрило значително капаци-
тета на системата на социална закрила, за да отговори на многообразието от нужди на 
потребителите и да осигури възможности за тяхната закрила и социално включване. 

Докладът представя резултати от „Картографиране на работещите в социалната сфера 
и свързаните сектори“ с оглед информиране на политиките за деца, семейства и уязви-
ми групи и планирането на мерки за изграждане на капацитета и подкрепата на работе-
щите в социалната сфера и свързаните сектори. Картографирането на работещите в со-
циалния и свързаните сектори в България е първоначален етап в процеса на разбиране, 
планиране и развитие на работната сила в социалните услуги в страната.

Методология
Методологията на проучването включва система от количествени и качествени методи: 
кабинетно проучване, дълбочинни интервюта, фокус групови дискусии, количествена ан-
кета, събиране на първична информация. Данните са събрани в периода септември-де-
кември 2019 г. Кабинетното проучване включва преглед и анализ на нормативна рамка, 
доклади, университетски учебни планове и програми. Проведени са дълбочинни интер-
вюта с 13 представители на институции, работещи в социалните услуги, университет-
ски преподаватели и работещи в свързани сектори; фокус групови дискусии с общо 38 
участници, представители на работната сила в социалните услуги, университетски пре-
подаватели и студенти. Осъществено е национално представително онлайн проучване 
сред 620 професионалисти от социалните услуги в страната от 173 услуги за деца и 164 
услуги за възрастни. Анализирана е първична информация относно броя на различните 
категории професионалисти, работещи в социалните услуги, тяхното образование и ква-
лификация, предоставена от 249 общини и 5 държавни институции. 

Основни изводи
Дефиниране на работната сила
Работната сила в социалния и свързаните сектори е разгледана през основните 6 ка-
тегории, предложени в общ Призив за действие с цел укрепване на работната сила в 
социалните услуги в регион Европа и Централна Азия на регионалния офис на УНИЦЕФ. 
Фокусът е върху общия брой, образованието и квалификацията им. Общият брой про-
фесионалисти в социалния и свързаните сектори в България е 47 868. Информацията 
относно отделните категории е представена във фигурата по-долу.
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Обобщените данни за работната сила очертават характеристиките на социална систе-
ма, в която в рамките на социалните услуги работят предимно парапрофесионалисти, 
медицински персонал и други специалисти. Изводът, който се налага, е, че дейностите 
в социалните услуги са насочени в голяма степен към грижа и осигуряване на подкрепа 
на развитието на потребителите вътре в рамките на услугата и в по-малка степен към 
осъществяване на социална работа, насочена към развитие на социални умения и под-
крепяща интегрирането в общността.

Броят на социалните работници, изчислен на база населението на съответната област 
при мярка 100 000 души, показва, че средно за страната има 35 социални работници 
в социалните услуги на 100 000 души. По отношение на броя социални работници в 
услугите за деца на 100 000 детско население средно за страната има 103 социални 
работници. Броят им е неравномерно разпределен на територията на страната. Не са 
идентифицирани критерии за планиране на броя на социалните работници по региони 
и типове услуги. 

Категория 1:
4 227 общо

 ● Соц. работници с висше образование в соц. услуги - 2149
 ● Соц. работници с висше образование в системата на АСП - 2078

Категория 2:
4 584 общо

 ● Рехабилитатори (414), психолози (703), педагози (619),  
терапевти (1003), медицински персонал в соц. услуги (1845) 

Категория 4:
3 874  общо

 ● ОИОХУСУ (621), отдел „Социална закрила“ (1548), АЗ (1649), 
ДАЗД (56)

Категория 6:
1 233 общо

 ● Работещи в АСП (645) и социалните услуги, които са без висше 
образование (588)

Категория 3:
30 410 общо

 ● Детегледачи в социалните услуги (1741) и приемни родители 
(2356), както и социални асистенти, домашни помощници (18 219)

 ● Работещи в специализирани институции (8 094)

Категория 5:
3 540 общо

 ● Педагогически съветници (782), психолози (823), логопеди (521), 
образователни медиатори в училищата (126), социални работни-
ци в училищата (17)

 ● Работещи в в системата на вътрешните работи (245), правосъдие-
то (471), социални работници в общинските болници (18) и здрав-
ни медиатори в общините (268)

 ● Секретари на местните комисии за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни (269)
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Планиране на работната сила
Ефективното и дългосрочно планиране на работната сила в социалните услуги пред-
полага синхронизиране на функциите им, професионалните компетентности и квали-
фикацията. В този смисъл липсата на регулация на професията социален работник 
затруднява планирането. Тази липса на регулация и стандартизиране от гледна точка 
идентифициране на професионалната компетентност, води до липса и на рамка за раз-
работване на учебните планове и програми на висшите училища, подготвящи професио-
налисти в помагащите професии.

Социалната работа, в чиято специфика се включва посредничество между проблеми-
те на хората, които имат различни потребности, и външния свят, изисква специфична 
професионална подготовка. Многообразието от задачи на работната сила в социалния 
и свързаните сектори изисква многообразие от компетентности, които до голяма степен 
зависят от университетското образование, но и от въвеждащата и надграждаща подго-
товка, която се получава в рамките на услугите. Многообразието на клиентите, целите и 
задачите изисква специфична компетентност, която на университетско ниво не винаги се 
придобива или е предимно теоретична.

Планирането на работната сила е свързано до голяма степен с анализ на натоваре-
ността и въвеждане на стандарти за брой случаи в зависимост от вида на услугите и 
спецификата на целевите групи. Анализът на натовареността на работещите в социал-
ните услуги в страната, показва голям дял на неработещите по случай, както и работа 
предимно с между 1 и 10 случая. Основните фактори, които оказват влияние върху на-
товареността, са свързани с вида на услугата и модела на управление на случай. Броят 
на отворените случаи в социалните услуги съответства на възприемането за оптимална 
натовареност (12 случая) от страна на специалистите.

Друг фактор при планирането е анализът на работните дейности, които се осъщест-
вяват в социалните услуги. Данните показват преобладаващ дял на работното време, 
свързано с директна работа с клиенти в услугите, работа с документация, посещения в 
институции и служби. Работата със семейства, мултидисциплинарни срещи по случай, 
екипни срещи, супервизии и обучения заемат много по-малка част от времето на спе-
циалистите.

Идентифицирането на необходимия брой социални работници в системата за социал-
но подпомагане би трябвало да даде информация относно броя на студентите, които 
трябва да бъдат подготвени за работа в системата. Това планиране към момента се 
осъществява по формална процедура, която включва разработване на предложение за 
броя на студентите от страна на висшите училища, въз основа на възможностите им и 
тяхната рейтингова оценка.

Развитие на работната сила
На територията на страната има 10 университета, които предоставят обучение на ниво 
бакалавър по социални дейности и 8 университета, които обучават по социална педаго-
гика отново на бакалавърско ниво, както и 39 магистърски програми, предимно насочени 
към работа с конкретни целеви групи клиенти. Най-голям дял работещи в социалните ус-
луги са завършили Великотърновски университет, Югозападен университет и Пловдив-
ски университет.

При липсата на стандарт и регулиране на професията на социалния работник, учебните 
планове на университетите се правят от самите тях, тоест преподавателите в съответ-
ните специалности вземат решение кои учебни дисциплини да присъстват в плана и по 
какъв начин. 
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Учебните планове на специалност Социални дейности отразяват разбирането за широ-
коспектърност на специалността, като личи връзка с факултетите и катедрите, където са 
позиционирани. 

Анализът на университетските учебни планове очертава следната картина:
 ● Социална работа с уязвими групи и етнокултурни общности: в учебните планове 

на част от университетите присъстват учебни дисциплини, свързани с темата; част 
от преподавателите споделят, че студентите имат нужда от повече практика, за да 
могат да се мотивират;

 ● Права на хората: в половината от университетите в учебния план не присъства 
експлицитно дисциплина, насочена към тази тема;

 ● Работа по случай: студентите са запознати с метода, но използват думите „спо-
менавано“, „не е непознато“, „създадена представа“, което води допускането, че 
тази тема не е представена задълбочено;

 ● Работа със семейства: студентите идентифицират темата като най-сериозния де-
фицит в тяхната подготовка и споделят, че не се чувстват достатъчно подготвени, 
въпреки че разбират важността на тези знания и умения; 

 ● Деинституционализация: не е идентифицирана като тема в учебния план на по-
вечето университети, но част от студентите споделят, че са запознати с целите и 
задачите на деинституционализацията и имат критично мнение към постигнатите 
резултати.

Връзката на научните изследвания и практиката на социалната работа е дискусионна. 
Не е идентифицирана система за изграждане на капацитет на академичния персонал 
чрез проучвания, допълнителни възможности за международен обмен и участие в раз-
работването на нормативни документи. 

Въвеждащо обучение се осигурява на работното място. То се счита за полезно, но еднак-
во за новопостъпилите, независимо от базовата им подготовка, като продължителността 
е най-често между 1 и 5 дни. Тази кратка продължителност на въвеждащите обучения 
поставя въпроса за тяхната ефективност. Липсва ясна рамка, която да съдържа стандар-
ти за въвеждащо обучение, основни теми, продължителност и връзка със спецификата 
на работата.

Супервизиите са малко на брой, предимно групови и отново липсва стандарт за тяхното 
провеждане и честота.

Подкрепа за работната сила
Според студентите социалната работа е насочена към превенция, интеграция и социал-
но включване. Основните етични стандарти, които ръководят професията на социалния 
работник, са свързани с толерантност и равнопоставеност.

Тази представа за социалната работа се сблъсква с реалността в социалните услуги, 
която според участниците в проучването често е свързана с голяма натовареност, ниско 
заплащане, работа с трудни клиенти и неприемане от общността. 

Периодът, в които младите специалисти се задържат на работа в услугите, най-често е 
около 2 години, което показва, че текучеството в сектора е особено голямо. До това во-
дят най-вече проблемите с имиджа на професията и условията на труд.

Нивата на заплащане в социалния сектор са много ниски, което води до демотивация 
и несъотвествие с образованието и квалификацията на работещите, нивото на отговор-
ност и вземане на решения.
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Материалите и ресурсите за осъществяване на социална работа са свързани до голяма 
степен с вида на услугата, която се предоставя, както и с позицията, която заемат съ-
ответните специалисти. Проучването показва, че друг фактор, оказващ влияние върху 
създадените условия за осъществяване на социална работа, е това дали услугата се 
предоставя от община или НПО.

Развитие на работната сила в съпътстващите сектори
Специалистите в свързаните сектори, които осъществяват подкрепа за хора в риск, както 
в сферата на социалната закрила, така и в други сектори, изпълняват различни задачи, 
тоест необходима е различна компетентност. Тези компетентности произтичат от сектор-
ната нормативна база и изисквания за заемане на длъжности. Не са идентифицирани 
общи стандарти за подкрепа на работещите в свързаните сектори.

Препоръки
Области Препоръки към политиките, свързани с планиране и развитие на 

работната сила в социалния и свързаните сектори
Дефиниране  
на работната сила

Валидизиране на направената класификация по шестте базови катего-
рии на работната сила в социалния и свързаните сектори и приемането 
ѝ на национално ниво.
Разработване на стандарти или други регулативни документи, в които 
да се регламентира съответствие между функциите, компетентностите 
и квалификациите на работната сила в социалните услуги.
Дефиниране на статута на социалните работници в рамките на услуги-
те, както и фокус върху ролята им, осигуряваща възможности за соци-
ално включване на потребителите. 
Дефинирането на статута и ролята на парапрофесионалистите в раз-
личните типове услуги може да бъде обект на бъдещи изследвания, 
както и на анализ относно техните роли и отговорности.

Планиране  
на работната сила

Планиране на работната сила в рамките на социалните услуги, въз ос-
нова на анализ на потребностите от социални услуги на национално 
ниво според брой население, дял на рискови групи, социално-икономи-
ческо развитие и идентифициране на потребности по целия континуум 
(за всички, за уязвими групи, за групи с идентифициран риск, за групи, 
живеещи извън общността и др.) 
Планиране на работната сила в социалните услуги в съответствие с 
целите им, свързани с постигане на социално включване на потреби-
телите им.
Разработване на национални етични стандарти за помагащите профе-
сии и приемане от всички професионалисти.
Стандартизиране и регулиране на професията социален работник и 
работещ в социалните услуги и рамка за професионалната компетент-
ност.
Планиране на нуждите на социалните услуги от работна сила и осъ-
ществяване на връзка с държавния план-прием на студенти в основни-
те професионални направления.
Разработване на стандарти за натовареност и заплащане на труда на 
работещите в социалните услуги. Тези стандарти трябва да бъдат ди-
ференцирани по вид услуга и спрямо различните целеви групи (за деца 
и родители, възрастни, хора с увреждания и др.)
Преглед и актуализиране на методологията за управление на случай 
след анализ на съществуващите модели в страната.
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Области Препоръки към политиките, свързани с планиране и развитие на 
работната сила в социалния и свързаните сектори

Развитие  
на работната сила

Стандартизиране на обучението по социална работа въз основа про-
фил на професионална компетентност на социалните работници. 
Разработване на стандарти за въвеждащо и продължаващо професио-
нално обучение и подкрепа на работещите в социалните услуги и свър-
заните сектори на социалната закрила.
Разработване на стандарти за надграждащо обучение и супервизия на 
ръководителите на социални услуги.
Осигуряване на връзка между научните изследвания и практиката на 
социалната работа, както и подкрепа за преподавателите по социална 
работа.

Подкрепа  
за работната сила

Осигуряване на подкрепа на работната сила и преодоляване на теку-
чеството чрез повишаване на работната заплата, възможности на ка-
риерно развитие и материални ресурси.

Развитие  
на работната сила  
в свързаните  
сектори

Регулиране на знанията и компетентностите, както и продължаващата 
подкрепа за работната сила в свързаните сектори във връзка с помага-
щия процес, които да са обвързани с техния подбор, развитие и атес-
тация.
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2. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е разработен по поръчка на УНИЦЕФ България във връзка с общ 
Призив за действие с цел укрепване на работната сила в социалните услуги в регион 
Европа и Централна Азия на регионалния офис на УНИЦЕФ1. Призивът произтича от раз-
бирането, че добре планираната, развита и подкрепена работна сила в социалния сектор 
има съществено значение за промяната в живота и овластяването на момчетата и мо-
мичетата, мъжете и жените, семействата и общностите. В този смисъл работната сила е 
ключов фактор за осигуряване на възможности и постигане на множество различни цели 
в борбата срещу бедността, социалното изключване и насилието. Призивът за действие 
посочва, че е необходимо да бъде изграден капацитет на работната сила да насърчава 
социалното включване при хората, които са най-изключени и маргинализирани, вклю-
чително тези, които живеят в крайна бедност или са системно пренебрегвани, насилва-
ни или експлоатирани. Добрата работна сила може да помогне на децата, да адресира 
предизвикателствата, стоящи пред тях във всекидневния им живот, както и да промени 
житейската им ситуация към по-добро, да работи по превенция и да се бори с дискрими-
нацията и насилието срещу жени и деца, хората с увреждания и други изключени групи. 
Значението на работната сила в социалния сектор се признава и е сред основните прин-
ципи за качество на социалните услуги, посочени в Доброволната Европейска рамка за 
качество на социалните услуги2. Там е отбелязано, че социалните услуги следва да бъдат 
предоставяни от квалифицирани и компетентни работници, при приемливи и устойчиви 
условия на труд и в рамките на приемливо работно натоварване. Призивът за действие 
цели постигане на съответствие между функциите, компетентностите и квалификациите 
на работната сила в социалните услуги, така че да се елиминира възможността неквали-
фицирани служители да изпълняват функции, изискващи професионални компетентно-
сти. В различните услуги трябва да се назначават служители, притежаващи подходяща 
квалификация с оглед на компетентностите и отговорностите, свързани със съответната 
длъжност (Фигура 1).
Фигура 1. Работна сила в социалните услуги и свързаните сектори: рамка на компетентностите

1 https://www.unicef.org/eca/media/6621/file/Call-to-action-Monitoring-Framework-Strengthening-Social-Work-ECA.
pdf%20.pdf

2 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en

Общи ключови компетентности: Междуличностно общуване – изграждане на взаимоотношения, основани на 
доверие с лица и групи*  Фасилитиране*  Познаване на правата на човека и теориите на социалната екология 
(индивид, семейство, общност) за човешкото развитие*  Практики, свързани с борбата срещу дискриминацията, с 
въпросите за равенство между половете и правата на човека в разнородни видове контекст и различни популации 
и групи* Овластяване
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Работещи в социалните услуги

Отчетност и 
отговорност

Работещи в други свързани 
сектори

Работещи в 
свързания сектор на 
социалната закрила

4 Професионалист/ 
специалист (висше 
образование)

3 Младши специалист 
(диплома за професио-
нална квалификация)

2 Квалифициран работ-
ник (диплома за техни-
ческо образование)

1 Парапрофесионалист 
(сертификат)

0 Работник (средно 
образование, 
квалификация на 
база лични качества 
и опит

Ключови 
компетентности.
Ниска степен или 
никаква квалификация

Технически 
компетентности.
Висока 
квалификация

Комплексни услуги на 
второ или трето ниво

Изпълнение

Единична функция

Услуги на първо ниво

Услуги на първо 
или второ ниво

Професионално 
ниво и квалификация

Нормативно установено 
вземане на решения – 
изисква висока степен 
на компетентност в 
областта на социалната 
работа
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Докладът представя резултати от „Картографиране на работещите в социалната сфера 
и свързаните сектори“ с оглед информиране на политиките за деца, семейства и уязви-
ми групи и планирането на мерки за изграждане на капацитета и подкрепата на работе-
щите в социалната сфера и свързаните сектори. 

Основната цел на проучването е да се събере информация и да се картографират ра-
ботещите в социалната сфера в България. Картографирането се счита за начален етап 
на процес на разбиране, планиране и развитие на работната сила в социалните услуги 
в страната. Важността на проучването и неговата значимост произтича както от необхо-
димостта да бъдат събрани данни по ключовите показатели, така и от етапа на реформи 
в социалната система, в който България се намира. Националните дебати относно същ-
ността на социалните услуги и постигането на по-високо качество и ефективност изис-
кват задълбочен анализ на актуалната ситуация, свързана с предоставящите тези услу-
ги с оглед подкрепа на работната сила както в социалния, така и в свързаните сектори.

За целите на картографирането е използвана разработена матрица с ключови и плани-
ращи индикатори в петте основни принципа на Призива за действие, които са следните: 

 ● Дефиниране на работна сила 
 ● Планиране на работната сила 
 ● Развитие на компетентностите на работната сила 
 ● Подкрепа за работната сила 
 ● Развитие на работната сила в свързаните сектори

Тези ключови индикатори са декомпозирани до основни въпроси, отговорите на които са 
основа за анализ в области, съответстващи на петте основни принципа (Приложение 1). 
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3.  МЕТОДОЛОГИЯ

Методологията на проучването е разработена така че да се съберат и анализират данни 
по показателите в Призива за действие и да се намери отговор на максимално голям 
брой от поставените въпроси. Тя включва система от количествени и качествени методи, 
които позволяват събиране на информация, както от голям брой респонденти, така и 
дълбочинно проучване на редица теми, свързани с мотивация, нагласи и предизвикател-
ства пред работещите в социалните услуги, студенти по социална работа и преподава-
тели. Данните са събрани в периода септември-декември 2019 г. и са валидни за всички 
доставчици на държавно-делегирани социални услуги на територията на страната.

3.1. КАБИНЕТНО ПРОУЧВАНЕ
Кабинетното проучване предостави възможност за преглед и анализ на нормативна рам-
ка, доклади, университетски учебни планове и програми. То се осъществи на няколко 
етапа. На първи етап то послужи за дефиниране на категориите работна сила, така както 
са определени в Призива за действие, и анализиране в национален контекст. Категори-
ите работещи в социалния сектор и свързаните сектори са, както следва: 

 ● социални работници с висше образование; 
 ● други специалисти в социалните услуги; 
 ● парапрофесионалисти в социалните услуги; 
 ● работна сила в свързания сектор на социалната закрила; 
 ● работна сила в други свързани сектори; 
 ● практикуващи специалисти без висше образование, изпълняващи задачи в обхва-

та на социалната работа. 

Посочените 6 категории бяха анализирани от гледна точка на наличие и заемани длъж-
ности. Други показатели, използвани при дефинирането, бяха: сектор, в който работят; 
ниво, на което може да се намери информация (национално или местно); нормативна 
база, която да регламентира категориите служители; изисквания за заемане на длъж-
ността и др. 

Беше разработен макет, който послужи като база за събиране на количествена инфор-
мация от всички общини и ключови институции на територията на Република България, 
имащи отношение към предоставянето на услуги в социалния, здравния и образова-
телния сектор. Вторият етап на картографирането беше свързан с анализ на учебните 
планове и програми, достъпни на сайтовете на висшите училища, обучаващи студенти 
по социални дейности. През целия период на картографиране беше правен преглед на 
налични доклади, анализи и политики, свързани с работната сила в социалния и свър-
заните сектори.

3.2. ДЪЛБОЧИННИ ИНТЕРВЮТА 
Бяха проведени дълбочинни интервюта с 13 представители на институции (Приложение 
2), работещи в социалните услуги, университетски преподаватели и работещи в свър-
зани сектори. Този изследователски метод предостави възможност за придобиване на 
информация по отношение на планирането и развитието на работната сила в социал-
ния и свързаните сектори. Те послужиха за събиране и дълбочинен анализ на различни 
гледни точки и мнения. С оглед на тяхното провеждане бяха разработени ръководства за 
полу-структурирано интервю, които съдържаха ключови индикатори по всички елементи 
на Призива за действие (Приложение 4). 
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3.3. ФОКУС ГРУПОВИ ДИСКУСИИ
Бяха проведени фокус групови дискусии с общо 38 участници (Приложение 2), предста-
вители на работната сила в социалните услуги, университетски преподаватели и сту-
денти. Фокус групите предоставиха възможности за придобиване на информация от-
носно индикатори, свързани с подготовката и реализацията на работещите в социалния 
и свързаните сектори, тяхната нагласа и мотивация за работа, както и възможности за 
подобряване на условията на труд и задържане на работните позиции. С оглед на тях-
ното провеждане беше разработено ръководство за фокус група, съдържащо ключови 
индикатори по отношение на развитие и подкрепа на работната сила (Приложение 5).

Населените места за осъществяване на проучването с качествени методи бяха подбра-
ни типологично, като основните критерии за това бяха: наличие на различни видове 
социални услуги в общността за деца и възрастни, наличие на университет или филиал 
на университет, където се обучават студенти по социална работа, наличие на социални 
услуги, предоставяни от НПО и общини. 

3.4. КОЛИЧЕСТВЕНА АНКЕТА
Беше осъществено национално представително онлайн проучване сред професиона-
листи от социалните услуги в страната. Количествената анкета беше реализирана по-
средством извадка на принципа на двустепенен случаен подбор (на степен услуги и 
работещи в услугите) при спазена структура на типовете в генералната съвкупност от 
услуги за страната. Селектирани са 224 услуги за възрастни и 239 услуги за деца. Пла-
нирано е от всяка услуга, попаднала в извадката, в проучването да се включат по двама 
специалисти, така че общият брой да достигне 926 респонденти. Беше разработен он-
лайн количествен въпросник за самостоятелно попълване, с въпроси по отношение на 
образованието, квалификацията, подготовката, възможностите за обучения, супервизии 
и работната натовареност на специалистите в социалните услуги (Приложение 3). 

В проучването се включиха общо 620 респонденти, което възлиза на 67 % от извадката 
на ниво професионалист, както и от 173 услуги за деца, което възлиза на 73 % от плани-
раната извадка на ниво услуга, и също така от 164 услуги за възрастни, което възлиза на 
74 % на ниво услуга. 

Броят на респондентите на ниво професионалист е по-малък от планирания, поради 
спецификата на част от услугите като липса на двама специалисти в резидентните ус-
луги в страната. 

При така постигнатите нива на попълване от планираната извадка, доверителният ин-
тервал е 3.79. Това означава, че грешката варира от –4% до +4%.

Участниците в проучването са от всички видове услуги в общността, разпределени на 
територията на цялата страна, заемащи длъжности социален работник, педагог, психо-
лог, рехабилитатор и др. Услугите, в които те работят, се предоставят както от НПО, така 
и от общини. 

Според разпределението по брой години опит в социалната сфера, 8% от респонденти-
те са с до 1 година опит, 14% – от 1 до 3 години, 15% – от 3 до 5 години, 24% – от 5 до 10 
години, 38% - с над 10 години опит. Според разпределението по населено място – около 
20% са респондентите от областните градове, 0.5% са от големите градове, които не са 
областни центрове, 17% са от малките градове, 62.5% са от селата. Според типа достав-
чик на услуга – 22% работят в услуги, предоставяни от НПО, 73% - в услуги, предоставя-
ни от общини и 6% – в други услуги.
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3.5. СЪБИРАНЕ НА ПЪРВИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Информация по отношение на броя на различните категории професионалисти, работе-
щи в социалните услуги, тяхното образование и квалификация беше поискана по Зако-
на за достъп до обществена информация от всички общини на територията на страна-
та, както и от министерствата и държавните агенции, имащи отношение към работната 
сила в социалния и свързаните сектори. Беше получена информация от 249 общини и 
5 държавни институции. Макетът за събиране на данни беше разработен въз основа 
на кабинетно проучване и представляваше списък от различни категории служители в 
социалния и здравния сектор. За общините, които не предоставиха информация (16 на 
брой), тя беше естимирана на база на броя жители в общините на територията на всяка 
област, с изключение на областния център (при Благоевград и Смолян са включени и 
областните центрове, тъй като големината им не играе съществена роля). Тези естими-
рани данни са добавени към получените от останалите общини и са база за анализите в 
доклада. По този начин анализите са осъществени на база на информация за работната 
сила в социалния и свързаните сектори за всички общини в страната.

Допълнително беше използвана налична статистическа информация относно броя на 
населението в страната като цяло, както и детското население.

3.6. ОГРАНИЧЕНИЯ
Изследването представлява първият по рода си опит за събиране на данни по отноше-
ние на работната сила в социалния и свързаните сектори и има следните обективни 
ограничения:

 ● Предоставената информация е валидна към декември 2019 г., като част от инфор-
мацията е предоставена през септември-октомври 2019 г. Докладът не отразява 
промени в структурата и броя на работната сила след периода на предоставяне на 
информацията.

 ● Предложеното дефиниране на работната сила в социалния и свързаните сектори 
произтича от анализ на наличната нормативна рамка и е направено за целите на 
проучването, следователно има работен характер и не е официално. Събирането 
на данни обаче за различните категории работна сила произтича от това дефини-
ране. 

 ● Получената информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) 
произтича от разбирането на предоставящите информацията относно категориите 
работна сила и е използвана в анализа във вида, в който е предоставена. Някои от 
държавните институции не предоставиха информация, поради липса на система 
за събирането й или я предоставиха в непълен вид. 

 ● Проучването представя обобщени данни относно парапрофесионалистите и меди-
цинския персонал в социалните услуги и специализирани институции, предоставе-
ни от общините, като не ги детайлизира по тип услуги.

 ● Събраните данни не включват работната сила в организации, доставчици на соци-
ални услуги с различно от държавно-делегираното финансиране, поради липсата 
на такава информация в държавните институции.

 ● Събраните данни не включват работната сила в иновативни услуги, разработени 
по проекти от различни национални и международни организации.

 ● Събраните демографски данни са свързани с професионалния профил на респон-
дентите, включват брой години опит в сферата, населено място и вид услуга, а не 
лични данни като пол и възраст, за да се запази анонимността на участниците.
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4. ДЕФИНИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНИЯ И 
    СВЪРЗАНИТЕ СЕКТОРИ

4.1. ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ РАБОТНА СИЛА
Дефинирането на работната сила е осъществено в основните категории, определени в 
Призива за действие, като за целта е направен анализ на съответствие по отношение на 
това кои професионални групи в българската система от услуги и подпомагане в ключо-
вите сектори могат да бъдат присъединени към тези групи (Таблица 1).

Таблица 1 Дефиниране на работната сила на национално ниво

№ Категория Описание Работна сила в България  
в посочената категория

1 Социални работни-
ци с образователна 
степен на висшето 
образование

Висше образование по социал-
на работа и наети на длъжности, 
включващи нормативно устано-
вено вземане на решения или за 
изпълнение на социална работа в 
организации – доставчици на соци-
ални услуги. В държавите, в които 
социалната работа е защитено 
професионално звание, квалифи-
цираните социални работници мо-
гат да бъдат наети в който и да е 
сектор и да продължават да бъдат 
смятани за част от работната сила 
в социалните услуги.

Социални работници с висше обра-
зование (бакалавър или магистър) в 
системата на Агенция за социално 
подпомагане (АСП) (Дирекция „Со-
циално подпомагане“ (ДСП), Регио-
нална дирекция за социално подпо-
магане (РДСП), Отдел „Закрила на 
детето“ (ОЗД), Отдел „Индивидуал-
на оценка за хора с увреждания и 
социални услуги“ (ОИОХУСУ) и в об-
щини и организации, доставчици на 
социални услуги. Професионалната 
им квалификация е в областта на 
социалната работа или еквивалент-
на (хуманитарни и социални науки).

2 Професионални  
специалисти  
в социалните  
услуги 

Наемат се на работа от органи-
зации – доставчици на социални 
услуги, и притежават професио-
нална квалификация в област, 
различна от социалната работа. В 
регион Европа и Централна Азия 
тази категория обикновено включ-
ва социални педагози, психолози, 
юристи и логопеди (дефектолози), 
ерготерапевти, физиотерапевти/ 
рехабилитатори или други специа-
листи, наети от организации – дос-
тавчици на социални услуги.

Специалисти с висше образование, 
бакалавър или магистър, които ра-
ботят в социалните услуги. Такива 
са: психолози, логопеди, рехабили-
татори, кинезитерапевти и др.

3 Парапрофесиона-
листи в социални-
те услуги

Наемат се на работа в социалните 
услуги на длъжности, които не из-
искват специализирано формално 
образование, а изискват обучение, 
гарантиращо изпълнението на спе-
цифичните отговорности и функ-
ции за съответната длъжност. Тук 
се включват домашни помощници, 
гледачи в резидентна грижа, при-
емни родители, работещи на терен 
младежки работници, лични асис-
тенти на хора с увреждания и друг 
персонал.

Това са работещи в социалните ус-
луги, които получават обучение, без 
да имат специализирано формално 
образование. Такива са: детегле-
дачи, лични и социални асистенти, 
домашни помощници, приемни ро-
дители и др. Към тази категория са 
присъединени и работещите в спе-
циализирани институции.
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№ Категория Описание Работна сила в България  
в посочената категория

4 Работна сила в 
свързания сектор 
на социалната 
закрила

Администраторите и специали-
стите в областта на социалната 
закрила работят в много тясно 
сътрудничество с работната сила 
в социалните услуги, обикновено 
под ръководството на едно и също 
министерство в единна система 
за социална закрила. Те са анга-
жирани с оценка на изпълнение-
то на критериите за отпускане и с 
администрирането на паричните 
помощи, социалното осигуряване, 
пенсиите, социалните придобивки 
и обезщетенията и услугите при 
безработица. 

Това са специалисти в свързания 
сектор от системата на АСП (ОИО-
ХУСУ, Отдел „Социална закрила“), 
работещи в Агенция по заетостта 
(АЗ), работещи в Държавна агенция 
за закрила на детето (ДАЗД). 

5 Професионалисти 
в свързаните  
сектори

Професионалисти, специалисти и 
парапрофесионалисти, работещи 
в сферите на здравеопазването, 
образованието, правосъдието и 
т.н. – включително семейни лека-
ри, патронажни сестри, здравни 
медиатори, специалисти и консул-
танти по алкохолни и наркотични 
зависимости, лекари и медицин-
ски сестри в областта на психич-
ното здраве; други сектори – обра-
зователни медиатори, персонал в 
службите по заетостта, социални 
педагози или друг ресурсен персо-
нал в областта на образованието, 
работещ в училища и детски гра-
дини и т.н.

Това са всички професионалисти, 
работещи в други сектори като здра-
веопазване, образование, правосъ-
дие. Такива са: здравни медиатори, 
социални работници в болници или 
училища, педагогически съветници, 
образователни медиатори и др. Към 
тази категория са присъединени и 
секретарите на местните комисии 
за борба с противообществените 
прояви на малолетните и непълно-
летните.

6 Професионали-
сти, изпълняващи 
функции в соци-
алната сфера, но 
без образователна 
степен

Практикуващи специалисти, за-
емащи длъжности, включващи 
нормативно установено вземане 
на решения или за изпълнение на 
задачи в областта на социалната 
работа, които изискват професио-
нални компетентности по соци-
ална работа, и без образование 
по социална работа. Примерите 
включват служители, ангажирани 
с нормативно установено взема-
не на решения в системата за за-
крила на детето (като например 
специалисти в местните админи-
страции, които определят настой-
ници или попечители), които нямат 
образование в областта на соци-
алната работа или еквивалентна 
квалификация. 

Това са практикуващи специалисти 
в системата на АСП и социалните 
услуги без висше образование по 
социална работа или еквивалентна 
квалификация.
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4.2. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ
Социалните работници в системата на АСП, както и в социалните услуги, предоставяни 
от общините или делегирани на външни доставчици, които са с висше образование и ди-
ректно работят с клиенти, попадат в първата категория работещи в социалната сфера. 
Данните относно техния брой са предоставени от общини, неправителствени организа-
ции (НПО) и АСП. Те попадат в категорията социални работници, наети на длъжности, 
включващи нормативно установено вземане на решения или за изпълнение на социал-
на работа, както и работна сила в свързания сектор на социалната закрила: администра-
тори и специалисти в областта на социалната закрила. Данните показват, че най-голям 
е броят на работещите в отдел „Социална закрила“, следван от броя на работещите в 
услугите за възрастни и услугите за деца (Графика 1). Най-малък е броят на социалните 
работници в ОЗД. 

Общият брой социални работници в страната е 5 196, като от тях 52% са в отделите на 
АСП (2 723), а останалите 48% (2 473) са в социалните услуги за възрастни и деца. 

Графика 1. Брой социални работници по отдели и услуги

 

Източник: Предоставени данни по ЗДОИ от общини, НПО и АСП

Образователната степен на социалните работници е единият от факторите за определя-
не на категорията служители, в която те би следвало да попаднат. По отношение на тази 
степен в системата на АСП, както и в социалните услуги работят социални работници с 
висше образование (бакалавърска или магистърска степен) и средно образование. Съ-
отношението на броя социални работници по образователна степен в социалните услуги 
и в системата на АСП е сходно. Около 21-24% от социалните работници са със средно 
образование и съответно близо 80% са с висше образование (Графика 2). 
Графика 2. Брой социални работници според образование

 

    Източник: Предоставени данни по ЗДОИ от общини, НПО и АСП
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Обобщено, според предоставените данни от АСП и доставчиците на социални услуги 
(общини и НПО) в социалната система с висше образование са 4 227 работници (кате-
гория 1), а със средно съответно 1 233 (категория 6). Данните показват също, че рабо-
тещите в свързания сектор на социалната закрила са 3 818 на брой (работещи в отдел 
„Социална закрила“, ОИОХУСУ и АЗ) (категория 4). В поделенията на АЗ има трудови 
посредници и др. професионалисти, които осъществяват дейности по подкрепа на без-
работни лица. Общият им брой е 1 649. Те са предимно с висше образование. Завърши-
ли са различни професионални направления, преобладаващо извън хуманитарните и 
социални науки (Графика 3, 4).

Графика 3 Графика 4 Брой специалисти по образование в системата на АЗ

 

Източник: Предоставени данни по ЗДОИ от АЗ

Към категория 4 се присъединяват също работещите в ДАЗД и всички Териториални 
отдели на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“. Общият им брой е 56 души. 
Всички са с висше образование в различни професионални направления (Графика 5). 
Прави впечатление, че най-голям е делът на завършилите професионални направле-
ния, различни от хуманитарни.
Графика 5 Служители на ДАЗД по професионални направления
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Според данните от осъщественото проучване сред специалисти от социалните услуги 
преобладаващата част от завършилите висше образование имат магистърска степен. 
Това е валидно за всички професионални групи, като при социалните работници този дял 
е по-малък. При тях съотношението между завършилите бакалавър и магистър е прибли-
зително равно (42% с бакалавърска степени към 47% с магистърска степен) (Графика 6). 

Графика 6 Типове специалисти с висше образование3 

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

По отношение на квалификацията на социалните работници, работещи в социалните 
услуги, данните показват, че най-голям е делът (41%) на завършилите социална работа 
(Графика 7). След тях като дял са завършилите социална педагогика (15%), следвани от 
завършилите други хуманитарни и социални науки (13%). 
Графика 7 Социални работници по професионална квалификация

 

     

Източник: Предоставени данни по ЗДОИ от общини

3 Сборът на някои типове специалисти не достига 100%, тъй като има и такива със средно образование.
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В социалните услуги работят и професионалисти, които имат квалификация в област, 
различна от социалната работа и изпълняват дейности, свързани с развитието на по-
требителите (категория 2). В тази група попадат рехабилитатори, психолози, логопеди, 
педагози, терапевти и медицински персонал в социалните услуги. Техният общ брой, 
според предоставена информация от доставчиците на социални услуги и общини, е 4 
584 (Графика 8). 

Прави впечатление, че професионалистите, които осъществяват дейности, 
свързани с подкрепа и развитие на потребителите (педагози, психолози, рехаби-
литатори, логопеди, медицински специалисти, терапевти) са значително повече 
на брой, отколкото социалните работници в услугите (4 584 срещу 2 473). Тези 
данни показват, че дейностите в социалните услуги са насочени в голяма степен 
към грижа и осигуряване на подкрепа на развитието на потребителите вътре в 
рамките на услугата и в по-малка степен към осъществяване на социална работа, 
насочена към развитие на социални умения и подкрепяща интегрирането в общ-
ността.

Графика 8. Други професионалисти

 

Източник: Предоставени данни по ЗДОИ от общини

В рамките на социалните услуги работят и 1 741 детегледачи (Графика 8) и в системата 
за социална подкрепа има 2 356 приемни родители (категория 3). Прави впечатление, че 
общият брой детегледачи и медицински персонал в услугите е 3 586. Той също е значи-
телно по-голям от броя на социалните работници (3 586 срещу 2 473). 
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Наличието на толкова голям брой парапрофесионалисти и медицински персонал 
вътре в рамките на социалните услуги поставя въпроса за техните цели и задачи, 
дали те предоставят предимно грижа за потребителите или са насочени към под-
крепа и развитие на умения за социално включване.

Категорията на парапрофесионалистите включва лични асистенти, приемни родители и 
детегледачи. Общият им брой в страната е 22 046 (Графика 9). Най-значителен е броят 
на личните и социални асистенти, домашни помощници и асистенти за независим живот. 
Графика 9. Брой парапрофесионалисти в социалните услуги

 

Източник: Предоставени данни по ЗДОИ от общини

Следващата категория 5 включва професионалисти в свързаните сектори, предимно в 
образователния, здравния, правосъдния, вътрешни работи. В тази група могат да бъдат 
присъединени различни специалисти в училищата и центровете за специална образо-
вателна подкрепа и личностно развитие (педагогически съветници, психолози, социални 
работници, логопеди и образователни медиатори), в системите на вътрешните работи, 
правосъдие, здравеопазване (Графика 10, 11). Според предоставените данни от Минис-
терство на вътрешните работи (МВР), Министерство на образованието и науката (МОН), 
Министерство на правосъдието (МП) и общините на територията на страната най-голям 
е броят на специалистите, свързани със социалната работа в сферата на образование-
то (2 269). Анализът на различните професионални групи в сферата на образованието 
показват, че най-голям (1 605) е броят на психолозите и педагогическите съветници. Най-
малък (17) е броят на социалните работници в образователните институции.
Графика 10. Брой професионалисти в други сектори
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Графика 11. Обобщена информация други сектори

Източник: Предоставени данни по ЗДОИ от МОН, АСП, МП и МВР

Работещите в специализирани институции за възрастни и деца могат да бъдат присъе-
динени към повече от една категория, тъй като в тези институции работят различни групи 
професионалисти. Сред работещите има парапрофесионалисти (детегледачи, помощ-
ник-възпитатели, санитари и др.), които попадат в категория 3. В същото време, в част от 
специализираните институции работят и професионалисти с различна професионална 
квалификация като психолози, логопеди, рехабилитатори, възпитатели, трудотерапевти, 
сътрудници социални дейности, които по-скоро биха попаднали в категория 2. Техният 
общ брой, според данни, предоставени от общините, е значителен: 8 094 (Графика 12). 
За целите на анализа той е присъединен към категория 3, тъй като не са налични данни 
за вътрешната диференциация на професионалистите.

От данните е видно, че работещите в институциите за възрастни (6 702) са значително 
повече от тези в институциите за деца (1 392). Това се дължи на по-малкия брой специа-
лизирани институции за деца и етапа на деинституционализацията (ДеИ) в страната, 
който доведе до затварянето на по-голям брой от специализираните институции за деца. 
Необходимо е да се направи уточнение обаче, че част от общините са представили в 
тази категория и броя на персонала в центровете за настаняване от семеен тип, въпреки 
дефинирането им като услуги в общността според действащото законодателство. Тази 
информация обаче е косвена и не може да послужи като основа за анализ.

Графика 12. Брой работещи в специализирани институции

 

Източник: Предоставени данни по ЗДОИ от общини
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Анализът на данните от последните три години, предоставени от социалния и свърза-
ните сектори (правосъдие и образование), показва следните тенденции в развитието на 
броя на професионалистите. Броят на професионалистите в социалния сектор, според 
предоставена информация от АСП, не се променя значително за годините 2017 г., 2018 
г. и 2019 г., вижда се само лек спад, който възлиза на по-малко от 1%. 

В правосъдната сфера се забелязва намаляване на броя на професионалистите с мал-
ко под 8% между 2017 г. и 2019 г. В образователната сфера се наблюдава нарастване на 
броя работещи логопеди и психолози в училищата, което е причина за повишаване на 
общия брой и общо увеличение с близо 23% от 2017 г. до 2019 г. (Графика 13).

Графика 13. Брой работещи в социалния и свързаните сектори

 

Източник: Предоставени данни по ЗДОИ от АСП, МОН и МП

Работещите в системата на социална закрила са описани спрямо шестте категории, 
представени в Призива за действие (виж Таблица 1). Обобщена информация е пред-
ставена на фигура 2, като брой професионалисти в различните категории, както и групи 
работещи, попадащи в тези категории в национален контекст. Най-голям брой са рабо-
тещите, попадащи в категория 3 (30 410). След нея се нареждат работещите, попадащи 
в категория 2 (4 584) и категория 1 (4 227). 

Анализът на тези данни и преобладаващият дял на парапрофесионалистите в срав-
нение с професионалистите показва, че социалната система е ориентирана предимно 
към грижа за потребителите, за сметка на формиране на умения и развитие на компе-
тентност за социално включване в общността. Според Глобалната програмна рамка за 
социална закрила на УНИЦЕФ4, задачите на системата за социална закрила по-скоро би 
трябвало да бъдат ориентирани към предоставяне на достъп до информация и услуги и 
овластяване на потребителите. 

Необходимо е да се отбележи, че в системата на социална закрила работят също заема-
щи административни длъжности в общински отдели, свързани с планиране и мониторинг 
на социалните дейности (785), както и секретари от Местна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) (269). Те 
са присъединени към категорията на работещите в свързаните сектори. 

4 https://www.unicef.org/media/64601/file/Global-social-protection-programme-framework-2019.pdf
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Фигура 2. Обобщение на работещите в системата на социална закрила по категории

 

Общият брой на работещите от всички категории в системата на социална за-
крила и свързани сектори, заедно с броя на работещите в специализираните ин-
ституции, е 47 868.

Категория 1:
4 227 общо

 ● Соц. работници с висше образование в соц. услуги - 2149
 ● Соц. работници с висше образование в системата на АСП - 2078

Категория 2:
4 584 общо

 ● Рехабилитатори (414), психолози (703), педагози (619),  
терапевти (1003), медицински персонал в соц. услуги (1845) 

Категория 4:
3 874  общо

 ● ОИОХУСУ (621), отдел „Социална закрила“ (1548), АЗ (1649), 
ДАЗД (56)

Категория 6:
1 233 общо

 ● Работещи в АСП (645) и социалните услуги, които са без висше 
образование (588)

Категория 3:
30 410 общо

 ● Детегледачи в социалните услуги (1741) и приемни родители 
(2356), както и социални асистенти, домашни помощници (18 219)

 ● Работещи в специализирани институции (8 094)

Категория 5:
3 540 общо

 ● Педагогически съветници (782), психолози (823), логопеди (521), 
образователни медиатори в училищата (126), социални работни-
ци в училищата (17)

 ● Работещи в в системата на вътрешните работи (245), правосъдие-
то (471), социални работници в общинските болници (18) и здрав-
ни медиатори в общините (268)

 ● Секретари на местните комисии за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни (269)



КАРТОГРАФИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА И СВЪРЗАНИТЕ СЕКТОРИ

27

4.3. ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ 
       НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА
Географското разпределение на социалните работници в социалните услуги и система-
та за социално подпомагане е представено от гледна точка анализ на равномерността 
на територията на страната. 

Броят на социалните работници в системата на социалните услуги, според данни, пре-
доставени от общините и други доставчици на услуги, представен на фигура 3, показва 
неравномерно териториално разпределение. По-тъмните цветове на картата маркират 
по-голямо натрупване на брой социални работници. Видно е, че като абсолютен брой на-
трупванията са най-големи в областите с големи градове за областни центрове като Со-
фия, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Благоевград и Русе. Областите Перник, 
Ямбол, Търговище, Силистра и Сливен се отличават с най-малко социални работници в 
социалните услуги. 

Важно е да се отбележи също, че по отношение на съотношението между броя социални 
работници в услугите за деца и броя социални работници в услугите за възрастни само 
в 6 области – София-град, Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян и Шумен социалните 
работници в услугите за деца са повече от тези в услугите за възрастни (Графика 14). 

Графика 14. Съотношение на социалните работници в услугите за деца и възрастни

 

Източник: Предоставени данни по ЗДОИ от общини

Допускането е, че това се дължи на социално-икономическия и демографски профил на 
съответните области. В допълнение обаче, влияние върху разкриването на социални ус-
луги, респективно върху броя работещи, оказват и фактори като активност на местната 
власт в анализа на потребности и идентифициране на услуги, както и капацитета им да 
кандидатстват и управляват проекти.

Териториалното разпределение на броя социални работници в системата на АСП, по-
казва подобно неравномерно разпределение, свързано с големината на областите и съ-
ответно населението им (Фигура 4). Най-малък брой социални работници има в област 
Търговище, а най-голям – в София-град.
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Фигура 3. Териториално разпределение на броя социални работници в социалните услуги

 

Източник: Предоставени данни по ЗДОИ от общини, НПО

Фигура 4. Териториално разпределение на социалните работници в системата на АСП

 

Източник: Предоставени данни по ЗДОИ от АСП

 
Броят на социалните работници, изчислен на база населението на съответната област 
при мярка 100 000 души показва, че средно за страната има 35 социални работници в 
социалните услуги на 100 000 души. Данните показват, че най-голям е броят в областите 
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Видин, Разград и Шумен, а най-малък – в София-град, Стара Загора, Бургас, Пловдив и 
Варна (Графика 15).

Тази картина показва, че броят на социалните работници е свързан със социално-
икономическото развитие в съответните области5 и броя/ развитието на социалните 
услуги в тях. В регионите с най- висок брутен вътрешен продукт (БВП) (София, Стара 
Загора, Варна, Габрово, Бургас, Пловдив) броят на социалните работници е по-ма-
лък, за сметка на областите с най-нисък БВП (Сливен, Видин). В същото време, прави 
впечатление, че области като Кърджали, Силистра, Перник, които са с нисък БВП на 
глава от населението, имат и малък брой на социалните работници. Влияние върху 
това оказват вероятно и редица други фактори като тип на семейната общност, местна 
активност при анализа на потребностите и планирането на услуги, възрастовата струк-
тура на населението и др.

Графика 15. Брой социални работници в социалните услуги на 100 000 души

Източник: Данни от НСИ, както и предоставени данни от общините и НПО

5 https://www.nsi.bg/bg/content/2215/%D0%B1%D0%B2%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%
BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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По отношение на броя социални работници в услугите за деца на 100 000 детско населе-
ние средно за страната има 103 социални работници. Най-голям е този брой в области 
Смолян, Шумен и Разград, а най-малък в Бургас, Хасково и София-град. Прави впечатле-
ние, че по отношение на БВП на глава от населението, районите с най-нисък БВП (Сли-
вен, Видин, Силистра и Кърджали) не са с най-голям брой социални работници. Регионите 
с висок БВП са с малък брой социални работници в услугите за деца (Графика 16). Това 
е свързано с липсата на ясни критерии за планиране на броя на социалните работници, 
които критерии да бъдат свързани със социално-икономическото положение в регионите, 
нивото на уязвимост сред населението, идентифицирани конкретни потребности.

Графика 16. Брой социални работници в услугите за деца на 100 000 детско население

 

Източник: Данни от НСИ, както и предоставени данни от общините и НПО

По отношение на броя социални работници в социалните услуги за деца отново е налице 
липса на зависимост с нивата на БВП и броя на детското население. Областта с най-нисък 
дял на детското население и със сравнително висок БВП на глава от населението, близък 
до средния за страната, има най-много социални работници в социалните услуги за деца 
(Смолян) (Графика 17). Сливен е областта с най-голям дял на детското население и с 
нисък БВП, а броят на социалните работници в услугите за деца е близък до средния за 
страната. Този и последващи анализи могат да послужат в процеса на планиране на соци-
алните услуги в различните области на страната, както и работната сила в тях.
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Графика 17. Брой социални работници в услугите за деца на 100 000 детско население и дял на 
детското население

 

Източник: Предоставени данни по ЗДОИ от общините и НПО, данни от НСИ

4.4. ОБОБЩЕНИЕ НА ДЕФИНИРАНЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА
 

Основен показател 1: Одобрен от правителството документ, съдържащ опре-
деление за работната сила в социални услуги и в свързаните сектори, като се 
използват категориите 1-6. 

Основен извод 1: Не е идентифициран такъв документ, въпреки че информация 
за различните категории специалисти, която обаче няма изчерпателен характер, 
може да бъде намерена в редица нормативни документи.
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5. ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТНАТА СИЛА

5.1. НОРМАТИВНА РАМКА, СВЪРЗАНА С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОЦИАЛНИТЕ  
       РАБОТНИЦИ
Основните изисквания към професионалистите в социалните услуги, както социални ра-
ботници, така и други професионалисти, се определят в длъжностни характеристики, 
които пък произтичат от целите и задачите на социалните услуги, описани в методики за 
предоставянето им. В методиките6 за предоставяне на услугите са описани броя, длъж-
ностите, професионалната квалификация на професионалистите, системата за подбор, 
обучение и супервизия на персонала. В допълнение, Методиката за определяне длъж-
ностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността7  
дава насоки за осигуряване спазването на стандартите и критериите за обслужващ пер-
сонал в социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността.

В нормативната рамка, свързана със социалното подпомагане и предоставянето на со-
циални услуги, в действащия към 2019 г. ЗСП8 има определение за социална работа в 
Допълнителните разпоредби § 1. т. 9 „Социална работа“ е професионална дейност за 
подобряване взаимната адаптация на лицата, семействата, групите и средата, в която 
те живеят. Тя е комплекс от подпомагащи дейности, насочени към постигане на по-добро 
качество на живот, достойнство и отговорност у хората на основата на индивидуалните 
им способности, междуличностните отношения и ресурсите на общността. Според но-
вия Закон за социалните услуги9 (ЗСУ), който се очаква да влезе в сила през юли 2020 
г., „социалната работа е дейност, която се основава на правата на човека и социалната 
справедливост и е насочена към подкрепа на отделния човек, семейството, групи или 
общности за подобряване на качеството им на живот чрез развитие на умения да използ-
ват собствените си възможности и тези на общността при посрещане на техните потреб-
ности“. Прави впечатление ориентирането на дефиницията през правата на човека и 
социалната справедливост. В глава 8 на ЗСУ са посочени редица регламенти, свързани 
с изисквания към служителите, ангажирани с предоставянето на социални услуги, право 
и задължение за участие в обучения, право на супервизия, стандарти за работно нато-
варване, заплащане на труда, право на участие и етичен кодекс. Прави впечатление, 
че посочените изисквания се отнасят за всички служители в социалните услуги, които 
по смисъла на настоящия доклад попадат в няколко категории професионалисти и па-
рапрофесионалисти. Част от тези регламенти се утвърждават от министъра на труда и 
социалната политика. Очаква се подзаконовата нормативна рамка да детайлизира тези 
регламенти.

Етичен кодекс на социалните работници в страната е разработен от Българска асоциа-
ция на социалните работници (БАСР). Неговите цели са описани като утвърждаване на 
волята и стремежа на всички социални работници да бъдат етични в професионалната си 
дейност; като ръководство на социалните работници, при възникване на етични дилеми и 
спорове; като база за оценка на поведението на социалните работници при решаване на 
различни казуси, свързани с професионалните им задължения.10 Не е налична информа-
ция обаче доколко тези стандарти са известни и какъв е броят на членуващите социални 
работници в организацията и в този смисъл доколко тези стандарти са валидни за всички.

6 https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/metodiki-i-metodicheski-ukazaniya?highlight=%d0%bc%d0%b5%
d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0

7 https://bit.ly/2Zisae9
8 https://web6.ciela.net/Document?documentId=2134405633&dbId=0&edition=25
9 https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191914
10 http://bit.ly/2NC9jFZ
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В допълнение има разработен Етичен кодекс на работещите с деца11. Той представя 
стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, 
здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и др. Кодексът има за 
цел да представи основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да 
знаят и спазват в своята практика; да утвърди волята и стремежа на работещите с деца 
за етичност в практическата им дейност; да насочва поведението и подпомогне рабо-
тещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика; да 
очертае моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, 
помежду им и към обществото.

Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца12 въвежда редица 
изисквания за служителите, работещи в областта на социалните услуги за деца, включи-
телно за необходима квалификация и опит за работа с деца и семейства. В допълнение, 
през 2019 г. са въведени изисквания по отношение на оценяването на професионалната 
правоспособност и на личните качества и умения на персонала за работа с деца, което 
се извършва задължително преди постъпване на работа на всеки служител и периодич-
но на всеки три години. Доставчикът на услугата осигурява обучение, подкрепа и наблю-
дение в работата.

Посочената информация показва, че е налице стремеж за регламентиране на изисква-
нията към професионалистите от помагащи професии, работещи в социалния сектор, но 
те са по-скоро ориентирани към бъдещо развитие.

5.2. НЕОБХОДИМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА
Необходимите компетентности на работещите в социалната сфера произтичат от ня-
колко основни фактора. На първо място е разбирането за значимостта на професията и 
нейния обществен статус. Данните от направеното проучване показват, че нейната зна-
чимост се определя като голяма, което води до предложението тя да бъде регулирана. 
Такава регулация би задала основния набор от знания и умения, които са необходими, 
за да се упражнява тя. Тези знания и умения се дефинират от участниците в проучва-
нето като подкрепа за адаптиране на хората със социални проблеми към външния свят 
(Фигура 5). 

Фигура 5. Разбиране за социална работа13. 

 

11 https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137190515
12 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135474534
13 Интервюта с професионалисти в социалната сфера

Една професия с голяма 
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политическа, европейска-
та практика е, че би  

трябвало да бъде регули-
рана професия.

На нас ни трябват посредници на  
недостатъчно добре функционира-
щия човек с външния свят. Това са 
социалните работници. Те са хора, 
които опосредстват човека и връз-
ката му с институциите, с другите 
хора, с живеенето. Адаптират чове-
ка към външния свят, бидейки той  

в недостатъчно добра  
кондиция.
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Необходимостта от стандартизиране и регулиране на професията на социалния работ-
ник се потвърждава от всички респонденти в проучването. Това стандартизиране трябва 
да бъде насочено към компетентностите, свързани с работа с клиенти. То би дало рам-
ка, през която висшите училища да имат възможност да разработят учебните планове 
и програми, така че да ги насочат към формиране и развитие на тези знания и умения 
(Фигура 6).

Фигура 6. Разбиране за социална работа - стандарти14 

 

Социалната работа изисква многообразие от умения и компетентности, които съответ-
стват на многообразието от дейности, които се осъществяват. Данните от направеното 
проучване сред професионалисти в социалната сфера показва, че това многообразие 
включва работа в график, работа с външни институции, предоставяне на информация, 
консултиране, управление на случаи, работа в екип, работа с трудни случаи и др.

Социалната работа, в чиято специфика се включва посредничество между про-
блемите на хората, които имат различни потребности, и външния свят, изисква 
много допълнително обучение и професионална подкрепа (Фигура 7).

Според респондентите водеща тема при дефинирането на естеството на социалната 
работа е управлението на случай, оценка на нуждите на клиентите и планиране на ин-
тервенциите. 
Фигура 7. Специфика на работата на социалните работници

14 Интервюта с професионалисти в социалната сфера
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което виждам, хората като 
им е написано ще го напра-

вят, а иначе хич…

Стандарти във висшето 
образование има дотолкова, 
доколкото има стандарти за 
качество, свързани с акреди-

тацията. Но съдържанието на 
програмите трябва да произ-

тича от това какво ще 
работят тези хора 

впоследствие.

Пряката работа 
с клиента, децата, 
изисква стандарт.
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висшите училища да имат възможност да разработят учебните планове и програми, така че да ги 
насочат към формиране и развитие на тези знания и умения (Фигура 6). 

Фигура 6 Разбиране за социална работа - стандарти14 

 

Социалната работа изисква многообразие от умения и компетентности, които съответстват на 
многообразието от дейности, които се осъществяват. Данните от направеното проучване сред 
професионалисти в социалната сфера показва, че това многообразие включва работа в график, 
работа с външни институции, предоставяне на информация, консултиране, управление на случаи, 
работа в екип, работа с трудни случаи и др. 

 

Според респондентите водеща тема при дефинирането на естеството на социалната работа е 
управлението на случай, оценка на нуждите на клиентите и планиране на интервенциите.  

 

Уменията и компетентностите на различните категории социални работници и други 
професионалисти са различни с оглед на работата, която вършат, нивото на отговорности и 
взимане на решения. Първата категория са социални работници с висше образование 
(бакалавър или магистър). Броят на социалните работници, завършили степен бакалавър и 
магистър, е сходен (виж Графика 5, стр. 20). Техните основни ангажименти са свързани с 

                                                                 

14 Интервюта с професионалисти в социалната сфера 
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Стандарти във висшето 
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доколкото има стандарти за 
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на програмите трябва да произтича 
от това какво ще работят тези хора 

впоследствие. 

Социалната работа, в чиято специфика се включва посредничество между проблемите на хората, 
които имат различни потребности, и външния свят, изисква много допълнително обучение и 
професионална подкрепа (Фигура 7). 

Фигура 7 Специфика на работата на социалните работници 
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Уменията и компетентностите на различните категории социални работници и други про-
фесионалисти са различни с оглед на работата, която вършат, нивото на отговорности 
и взимане на решения. Първата категория са социални работници с висше образо-
вание (бакалавър или магистър). Броят на социалните работници, завършили степен 
бакалавър и магистър, е сходен (виж Графика 6, стр. 21). Техните основни ангажименти 
са свързани с управлението на случай и осъществяване на дейности по информиране, 
консултиране и подкрепа на потребителите, работа на терен, осъществяване на обу-
чителни програми. В допълнение, те осъществяват и административни дейности и по-
средничество. В тази категория попадат професионалисти, които имат необходимото 
образование в областта на хуманитарните и социални науки (Графика 18). Видно е, че 
най-голям е делът на завършилите социални дейности, следвани от социална педагоги-
ка и психология. Това образование би следвало да доведе до придобиване на необходи-
мите умения и компетенции за работа в социалната сфера. Прави впечатление обаче, че 
28% от социалните работници са завършили други професионални направления, сред 
които са: агроинженерство, филология, ветеринарна медицина, икономика и др. За тези 
специалисти е необходимо осигуряване на въвеждащо обучение, свързано с осъщест-
вяване на работните задачи, както и програма за преквалификация и валидиране на 
придобити знания и опит.

Графика 18. Квалификация на различните специалисти15 

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

Според работещите в социалните услуги е дискусионно до колко теоретичната подготов-
ка, която са получили във висшите училища, е релевантна на техните работни задачи. 
Те споделят, че имат базови умения, но са необходими повече практически обучения.

Повечето от участниците в проучването споделят, че обучението им на практика е запо-
чнало след влизане в социалните услуги. Това, от една страна, се обяснява с предимно 

15 Сумата на процентите надхвърля 100, тъй като въпросът е с повече от един отговор и някои респонденти са 
посочили, че са завършили повече от една специалност.
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теоретичния характер на обучението в университетите и, от друга, с широкоспектърния 
му характер. При тази ситуация специализирането за работа в конкретния вид социална 
услуга се осъществява след завършване на висше образование, а не по време на след-
ването (Фигура 8).

Фигура 8 Висше образование на социалните работници16 

 

Друга тема, свързана с компетеностите, е ролята на ръководителите на социални ус-
луги. Тази роля често включва както директна работа с клиенти (деца, възрастни или 
техните семейства), така и работа с документация и бюджет, формиране и развитие 
на екипи, обучения и вътрешна супервизия. В този смисъл, тези отговорности изискват 
допълнителни специфични компетенции, за да могат да ръководят ефективно услугите 
и работещите в тях, включително осигуряване на подкрепа за персонала, планиране на 
развитието на услугата и др. Повишаването на тяхната компетентност би следвало да се 
осъществява с допълнителни компоненти като обучения и професионална супервизия с 
фокус върху управлението на екипи и процеси. 

Втората категория са специалисти с висше образование, бакалавър или магистър, 
които работят в социалните услуги. Такива са: психолози, логопеди, рехабилитатори, ки-
незитерапевти и др. Тези специалисти имат конкретни задачи, свързани със специфична 
подкрепа на клиентите и/ или водене на случаи. Участието им във воденето на случаи 
зависи от спецификата на потребностите на клиентите. Тези специалисти завършват 
професионални направления във висшите училища и се предполага, че там те са при-
добили специални умения, така че да осъществяват работата си. Заемащите длъжност 
психолог са завършили предимно психология (97%), следвана от социални дейности и 
социална педагогика (виж Графика 18, стр. 35). Заемащите длъжност логопед са завър-
шили предимно логопедия и специална педагогика. Всички заемащи длъжност рехаби-
литатор, участвали в проучването, са завършили рехабилитация. Най-разнообразно е 
образованието на заемащите длъжност педагог. 

Дискусионно е обаче доколко в рамките на социалните услуги специалистите успяват 
да запазят професионалната си идентичност и да осъществят подкрепа според своята 
компетентност. От друга страна, темата за това доколко тяхното образование съдържа 
компоненти, свързани със спецификата на клиентите в социалната сфера, поставя и 
въпроса за осъществяване на въвеждащо обучение и продължаваща подкрепа (Фигу-
ра 9). 

16 Фокус група професионалисти в социалната сфера

Университетът подготвя 
на теория, ясно е за всички, 
на практика не сме подгот-
вени за реалната работа.

Колкото и да дава универси-
тета, няма по-полезно  

от това да минава  
през практиката.



КАРТОГРАФИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА И СВЪРЗАНИТЕ СЕКТОРИ

37

Фигура 9. Специфика на психологическата компетентност за работа в социалната сфера17 

 

Третата категория са парапрофесионалисти, работещи в социалните услуги, които 
получават обучение, без да имат специализирано формално образование. Такива са: 
детегледачи, лични асистенти, домашни помощници, приемни родители и др. Тяхното 
обучение се осъществява предимно на проектен принцип, още повече че някои от тях 
са назначени по програми за заетост, които предвиждат обучителен компонент. За някои 
от категориите парапрофесионалисти като лични асистенти и приемни родители има 
ясно разписани програми, по които те получават подготовка. Техните задачи до голяма 
степен са специфични и зависят от услугите, които предоставят. Например, детегледа-
чите в центровете за настаняване от семеен тип се грижат предимно за трайно инсти-
туционализирани хора с увреждания. Личните асистенти предоставят услуги в домашна 
среда, а приемните родители предоставят грижа в собствените си семейства за деца, 
включително в ранна възраст и със специфични потребности. Тези различни специфики 
предполагат и различни програми за обучение, защото изискват различен набор от зна-
ния и умения. Така например обученията на приемните родители са част от самия про-
цес на предоставяне на услугата, като всички кандидати преминават задължително през 
36-часова обучителна програма, както и допълнителна квалификация18. Основните про-
блеми на тази категория персонал, специално в центровете за настаняване от семеен 
тип, според данните от проучването, са тежките условия на труд и ниското заплащане, 
което често води до текучество. Друга тема отново е предимно теоретичният характер 
и кратката продължителност на обученията, което предполага прилагане на сериозна 
продължаваща подкрепа (Фигура 10).

Фигура 10. Специфика на подготовката на парапрофесионалисти19 

 

17 Интервю професионалист в социалната сфера
18 https://bit.ly/3g76EQC
19 Интервю професионалист в социалната сфера

Защото хора, които да работят с вътреш-
ния свят нямаме много в държавата. Има 
хора, които могат да ти препоръчват, да 

ти говорят…маса психолози го обръщат на 
социална работа. Това не са психолози, те 

стават по идентичност социални работни-
ци, макар че имат табелка  

психолози.

За да може да се развиват като  
специалисти, трябва да учат,  

непрекъснато правим обучения. 
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Шестата категория работещи са практикуващи специалисти в системата на АСП и 
социалните услуги без висше образование по социална работа или еквивалентна квали-
фикация, но ангажирани с нормативно установено вземане на решения в системата за 
закрила на детето. Поради липсата на образователна квалификация, тези специалисти 
преминават въвеждащо обучение по различни програми на АСП. В рамките на тези про-
грами се обучават както работещи със средно, така и с висше образование. 

5.3. РАБОТНА НАТОВАРЕНОСТ
Работната натовареност на социалните работници и специалистите в социалните ус-
луги зависи от няколко основни фактора. Сред тях на първо място е видът на услугата, 
например в резидентните услуги всички случаи се водят от социалния работник, докато 
в консултативните услуги и тези с мобилен и дневен характер от значение е приетият 
модел на водене на случай и продължителността на ползване (дневно или почасово). 
Съществен е възприетият модел в услугите на управление и работа по случай. В рамки-
те на настоящото проучване са идентифицирани няколко модела. В част от услугите ра-
ботата по случай се осъществява от повече от един специалист, като се определя кой от 
специалистите да бъде водещ според потребностите на клиентите. Вътрешни стандарти 
в услугите често се задават като изискване към психолозите и педагозите да се включат 
в работата по определен брой клиенти. Освен това за отделни категории специалисти 
като логопеди, рехабилитатори, терапевти, в рамките на дневните и почасови услуги е 
налице изискване да работят с всички клиенти, но не като водещи на случаите (Фигура 
11). В други услуги разделението на работата по случай е свързано с включване на про-
фесионалисти, които работят отделно с детето и отделно с неговото семейство. При тези 
случаи не е ясно кой е ключовият социален работник и решенията се вземат екипно.

Фигура 11. Стандарти за натовареност на социалните работници в услугите20 

 

Професионалистите от социалните услуги споделят, че има стандарти за водене на слу-
чай в рамките на методиките на услугите, докато респондентите от държавната админи-
страция казват, че по-скоро няма такива. Стандартите за водене на случай в социалните 
услуги, доколкото съществуват такива, са свързани с минималния брой случаи, които 
трябва да бъдат водени от един специалист (Фигура 12).

20 Интервю професионалисти НПО
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Фигура 12. Стандарти за натовареност на социалните работници в ОЗД21 

 

Данните от проведеното проучване в страната потвърждават мненията на специали-
стите, че преобладаващата част от професионалистите в социалните услуги работят 
средно с между 1 и 10 случая (23%), следвани от работещите с 11 до 15 случая (15%) 
(Графика 19). Прави впечатление обаче, че според 24% от респондентите, те не работят 
по случаи. Допускането е, че в тази група попадат други професионални специалисти в 
социалните услуги (Категория 2), както и персонал в резидентни услуги. 

Графика 19. Среден брой случаи за страната, по които работят социалните работници

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

Данните за работна натовареност по отношение на средния брой случаи, по които ти-
повете специалисти работят, не потвърждават изцяло това допускане. Прави впечатле-
ние, че както сред другите професионални специалисти в социалните услуги (педагог, 
психолог, логопед, трудотерапевт), така и сред социалните работници има голям брой 
неработещи по случаи (Графика 20). Анализирани по типове специалисти, попадащи в 

21 Интервю професионалист държавна администрация

Стандарти за натовареност няма  
в ОЗД. В услугите там е комплексно,  

мога да кажа от опита си в услугите… 
ако услуга се управлява от НПО те са си  

направили нещата така, че на тях да  
им бъдат удобни. В общината  

нямам такива наблюдения.
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различни категории работещи в социалните услуги, се вижда, че работната позиция има 
малко влияние, определящо работата по случай и работната натовареност.

Графика 20. Среден брой случаи по тип специалист

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

Данните по отношение на работната натовареност, анализирани по вид услуги, показ-
ват, че в услугите с дневен престой (Център за социална рехабилитация и интеграция 
(ЦСРИ), Дневен център (ДЦ) и Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ)) преобладава 
работна натовареност до 10 случая, следвана от категорията от 11 до 15 случая (с из-
ключение на ЦРДУ). Прави впечатление отново големият % на неработещи по случаи в 
рамките на тези услуги (Графика 21).
Графика 21. Среден брой случаи по услуги

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги
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Тенденциите в услугите с консултативен характер са към по-малък дял на неработещи 
по случаи (около 25% в център за обществена подкрепа (ЦОП)). Отново е налице кон-
центрирано натрупване в категорията 1 до 10 случая, специално в общностните цен-
трове и услугите по ранно детско развитие (РДР), които имат интегриран характер, се 
работи по по-голям брой случаи (25% работят по 16 до 20 случая) (Графика 22).

Графика 22. Среден брой случаи по услуги

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

Най-голямо разнообразие на работната натовареност на специалистите се наблюдава 
в услугите от резидентен тип. Прави впечатление, че в наблюдавано жилище (НЖ) и 
кризисен център (КЦ) няма специалисти, които да не работят по случай. В тези услуги 
преобладаващият брой случаи, по които се работи, е около 1 до 10 случая. Данните за 
НЖ са противоречиви, предвид декларираната натовареност. Допускането е, че специа-
листите работят с клиентите в няколко услуги от сходен вид (Графика 23). Най-голям 
е делът на неработещите по случаи в звена „Майка и бебе“ (ЗМБ), ЦНСТ и преходни 
жилища (ПЖ). В ЗМБ делът на работещи по 0 случаи е много висок, като допускането е, 
че това се дължи на осигуряването на подкрепа за майките и бебетата в тези услуги по-
скоро, отколкото водене на случай, което се осъществява в други консултативни услуги. 
В тези ЦНСТ и ПЖ преобладава работна натовареност между 1 и 10 случая, следвана 
от 11 до 15 случая. Това отговаря на броя на настанените лица според методиките на 
услугите. Прави впечатление, че най-сериозна работна натовареност имат работещите 
в центрове за временно настаняване (ЦВН). 
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Графика 23. Среден брой случаи по услуги

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

В обобщение, може да се каже, че типът услуга оказва влияние върху работната натова-
реност на специалистите, тъй като се вижда вариация в резултатите.

Анализирани според вида на потребителите, с които работят социалните услуги в стра-
ната, данните не показват различни от гореописаните тенденции. Отново най-големите 
натрупвания са в интервала до 10 случая. Вижда се, че няма разлика в работата по слу-
чай според типа клиенти, което означава, че този фактор не оказва влияние (Графика 24). 

Графика 24. Среден брой случаи по групи клиенти

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги
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Участниците в количественото проучване посочват минималната работна натовареност 
в интервала от 5 до 13 случая, има само единични изключения с по-високи стойности. 
Максималната натовареност варира между 10 и 25 случая, като отделни достигат до 
по-високи стойности. Прави впечатление, че оптималната натовареност, определена от 
професионалистите като натовареност от 8 до 20 случая към момента е приблизително 
постигната, тоест равна на броя отворени случаи (Графика 25). 

Графика 25. Реална и възприета натовареност

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

Широко дискутираната тема за работната натовареност на специалистите в 
социалните услуги, според данните от направеното проучване, се оказва в зависи-
мост най-вече от типа услуга, в която те осъществяват своите работни задачи. 
Наличието на твърде висок процент професионалисти, които декларират, че не 
работят по случай, от всички категории работна сила в социалните услуги, е ва-
жен резултат, който подлежи на допълнителен анализ, най-вече от гледна точка 
на модела на водене на случай. Данните показват също, че към момента броят на 
отворените случаи в социалните услуги съответства на възприемането за опти-
мална натовареност от страна на специалистите (около 12 случая средно според 
отговорите на респондентите).

В допълнение, анализът на работната натовареност по отношение на видовете дейнос-
ти, които се осъществяват в рамките на работните услуги, показва преобладаващ дял на 
времето, свързано с директна работа с клиентите в услугите, с деца и възрастни (Графи-
ка 26). На следващо място е работата с документация, следвана от посещения в инсти-
туции и служби. Останалите дейности заемат незначителен дял от работното време на 
специалистите. Сред тях са работата със семейства – директна и посещения в дома им, 
мултидисциплинарни срещи по случай, екипни срещи, супервизии и обучения. В същото 
време, трябва да бъде отбелязано, че в рамките на услугите се осъществяват и дейнос-
ти по управление. Имайки предвид, че 17% от респондентите заемат ръководни позиции 
в услугите, може да се направи допускане, че управлението на услугите е включено в 
описаните категории, сред които работа с документация, посещения в институции/ служ-
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би и екипни срещи. Специфичен анализ на тяхната натовареност при осъществяването 
на тези дейности би могъл да се направи с оглед идентифициране на обучителни нужди, 
като се вземе предвид актуалната ситуация в страната на припокриване на ролите и 
отговорностите им (работа с клиенти, управление на екипи, административни дейности 
и др.).

Графика 26. Работна натовареност на всички специалисти в брой часове през месеца

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

По отношение на работните дейности на социалните работници, данните показват по-
добна на общата картина. Отново е най-висок броят часове на месец, посветен на ди-
ректна работа с деца и възрастни, както и с документация (Графика 27).

Графика 27. Типове дейности на социалните работници в среден брой часове на месец

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

За всички категории специалисти делът на директна работа с клиенти и докумен-
тация е най-висок. Дейностите по работа със семейства заемат незначителен 
дял, както и мултидисциплинарните и екипни срещи. 
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5.4. ПРИНЦИПИ НА ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТНАТА СИЛА
В рамките на осъщественото проучване не бяха идентифицирани национални изследва-
ния, насочени конкретно към потребностите на социалната система от работна сила, във 
връзка с различните категории работещи. Идентифицирани са проучвания на процеса 
на деинституционализация и анализ на системата за закрила на детето или на различни 
проекти и програми, осъществявани от НПО, в рамките на които темата за работната 
сила присъства22. През последните години се реализират и проекти, финансирани по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), насочени към повиша-
ване на капацитета на работещите в системата на АСП. Не са идентифицирани стандар-
ти за численост на социалните работници спрямо населението по области. 

Данните, предоставени от МОН, по отношение на студентите, завършващи социални 
дейности и социална педагогика (поискани са данни за тези две специалности, тъй като 
социалните работници в страната са завършили предимно тях), показват различни тен-
денции (Графика 28). Видно е, че завършващите социални дейности са повече от за-
вършващите социална педагогика. По отношение на данните за последните три години 
се наблюдава повишаване на броя на завършилите и двете специалности през 2018 г., 
но миналата година има спад, в следствие на който се достигат нивата от 2017 г. 

Графика 28. Брой завършващи по години и специалности

 

Източник: Данни, предоставени от МОН

Планирането на броя студенти във висшите училища по различните направления се 
осъществява по формална процедура, която включва разработване от страна на ви-
сшите училища на предложение за броя на студентите. Този брой се определя спрямо 
собствени анализи на факултетите и катедрите, както и критерии, в които са включени 
наличие на преподаватели и материална база, данни за желанието на студентите от 

22 Изследване на процеса на деинституционализация „Случаят България“, 2017, http://knowhowcentre.nbu.bg/wp-con-
tent/uploads/2018/12/%D0%9Anow-how-centre-DI-study-2017-final-report.pdf. Базисно изследване за определяне на 
потребностите от обучения на специалистите от сферата на закрилата на детето в Югоизточна Европа по проект 
на Регионален ресурсен център за закрила на детето (Child Protection Hub), 2015, https://childhub.org/en/system/tdf/
library/attachments/bulgaria_bg.pdf?file=1&type=node&id=21674. Важността на социалната работа за прекратяване 
на институционализацията Доклад за работата на Лумос България чрез наемане на петима социални работници, 
2017, https://lumos.contentfiles.net/media/assets/file/Lumos_Social_Worker_Report.pdf? Анализ на системата за 
закрила на детето в България, 2019, УНИЦЕФ България
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предходни години и начин на финансиране, който зависи от броя на студентите. Капа-
цитетът е определен от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) по 
национални направления. МОН утвърждава/ отхвърля направените предложения, като 
според данни от проучването тенденцията е министерството да ги утвърждава. Допус-
кане е, че влияние върху решението оказва рейтингът на университетите, определен 
според НАОА (Фигура 13). 

Фигура 13. Планиране на приема в университетите23 

 

Университетите се опитват да следят реализацията на своите студенти, да прогнозират 
тенденции, както и да „редуцират заявките“, което е свързано с качеството на препода-
ване. Някои респонденти споделят, че няма формален механизъм, по който те да полу-
чат информация колко студенти са се реализирали на пазара на труда в конкретните 
професионални направления. По отношение на приема, според някои университетски 
преподаватели той не е свързан пряко с пазара на труда, според други обаче потребно-
стите от работна сила оказват влияние и могат да доведат до редуциране или увелича-
ване на планирания прием.

Планирането на магистърските програми също се случва на база на прогноза относно 
заявките на студентите, анкетни проучвания в рамките на последните години от бакала-
върската степен и ресурси и капацитет на университета. Не е идентифицирана връзка 
между потребностите на пазара на труда и магистърските програми. Доколкото такава 
съществува, тя е по-скоро свързана с познаване на местния пазар на социалните услуги. 

Обобщено, тенденциите при обучението по социални дейности и социална педагоги-
ка показва намаляване на завършилите през последната година. Планирането на броя 
студенти зависи преди всичко от възможностите на университетите и тяхната рейтинго-
ва оценка. Следи се интереса към дадена специалност, дела на завършилите студенти 
(Фигура 14). 

Фигура 14. Планирането на приема в университетите

23 Интервю университетски преподаватели

Механизмът за планиране е 
мисията невъзможна, деканът 
се занимава с това… В момен-

та броят на приетите е  
доста висок, но няма принци-

пи, по които се определя.

…стремим се да привлича-
ме повече студенти, но през 
последните години има демо-
графски спад и много универ-
ситети, също много студен-

ти заминават в чужбина.
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Университетите се опитват да следят реализацията на своите студенти, да прогнозират тенденции, 
както и да „редуцират заявките“, което е свързано с качеството на преподаване. Някои 
респонденти споделят, че няма формален механизъм, по който те да получат информация колко 
студенти са се реализирали на пазара на труда в конкретните професионални направления. По 
отношение на приема, според някои университетски преподаватели той не е свързан пряко с 
пазара на труда, според други обаче потребностите от работна сила оказват влияние и могат да 
доведат до редуциране или увеличаване на планирания прием. 

Планирането на магистърските програми също се случва на база на прогноза относно заявките на 
студентите, анкетни проучвания в рамките на последните години от бакалавърската степен и 
ресурси и капацитет на университета. Не е идентифицирана връзка между потребностите на 
пазара на труда и магистърските програми. Доколкото такава съществува, тя е по-скоро свързана 
с познаване на местния пазар на социалните услуги.  

Обобщено, тенденциите при обучението по социални дейности и социална педагогика показва 
намаляване на завършилите през последната година. Планирането на броя студенти зависи преди 
всичко от възможностите на университетите и тяхната рейтингова оценка. Следи се интереса към 
дадена специалност, дела на завършилите студенти (Фигура 14).  

Фигура 14 Планирането на приема в университетите 

Друга важна тема е профилът на студентите. Тя е свързана с тяхната мотивация и желание да се 
включат в тази специалност, да я завършат и да започнат работа. Данните от проведеното 
проучване показват, че към тези специалности интерес проявяват специфични групи студенти, 
сред които хора с опит, близки и родственици на деца с увреждания, приемни родители, деца и 
млади хора, напуснали специализирани институции. Друга тенденция, която се споделя от 
преподаватели във висшите училища, е включването на хора с увреждания сред студентите, както 
и чужденци от съседните страни. Данните показват, че в социалните услуги работят социални 
работници и други специалисти от турски и ромски етнически произход. 

Необходимо е също така да се подчертае, че данните от направеното проучване, показват 
тенденция към по-висок брой момичета в съответните специалности в университетите. Тази 
тенденция се запазва и в рамките на социалните услуги, както като пол, така и по възраст. 

„Силна феминизация на професията и ясно изразена тенденция към застаряване. И двата 
фактора затрудняват прилагането на нови подходи и възпроизвеждат стереотипи от 
предишния модел на институционална грижа за деца. Най-силните позитивни примери, 
събрани в хода на проучването, както и най-мотивираните експерти, бяха млади работници, 
както и мъже, които бяха успели да наложат различни ролеви модели и реално да променят 
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Друга важна тема е профилът на студентите. Тя е свързана с тяхната мотивация и же-
лание да се включат в тази специалност, да я завършат и да започнат работа. Данните 
от проведеното проучване показват, че към тези специалности интерес проявяват специ-
фични групи студенти, сред които хора с опит, близки и родственици на деца с уврежда-
ния, приемни родители, деца и млади хора, напуснали специализирани институции. Дру-
га тенденция, която се споделя от преподаватели във висшите училища, е включването 
на хора с увреждания сред студентите, както и чужденци от съседните страни. Данните 
показват, че в социалните услуги работят социални работници и други специалисти от 
турски и ромски етнически произход.
Необходимо е също така да се подчертае, че данните от направеното проучване, показ-
ват тенденция към по-висок брой момичета в съответните специалности в университе-
тите. Тази тенденция се запазва и в рамките на социалните услуги, както като пол, така 
и по възраст.
„Силна феминизация на професията и ясно изразена тенденция към застаряване. И 
двата фактора затрудняват прилагането на нови подходи и възпроизвеждат стере-
отипи от предишния модел на институционална грижа за деца. Най-силните пози-
тивни примери, събрани в хода на проучването, както и най-мотивираните експер-
ти, бяха млади работници, както и мъже, които бяха успели да наложат различни 
ролеви модели и реално да променят поведенческата динамика между децата. Съ-
щевременно, ако не се променят два ключови фактора – заплащане и привличане на 
повече специалисти с цел екипна работа и справяне с проблемите – има реален риск 
и тези ентусиазирани млади хора да напуснат системата, или да се обезсърчат и 
демотивират.“24 
Тези данни се потвърждават и от проучването сред ръководители на социални услуги 
и работещи специалисти. Те споделят, че рядко в услугите постъпват мъже. Доколкото 
това се случва, то е по-скоро изключение. Част от проблемите произтичат от ниското 
заплащане на труда и изискванията към тях, свързани с работната документация, както 
и с имиджа на професията. „Идват млади момичета, но ниската заплата и натоваре-
ността, и особено работата на смени ги гони. Нощната смяна е проблем, те тепър-
ва създават семейства или имат деца.“25 
Данните от проучването показват, че е най-голям делът (39%) на работещите в соци-
алната сфера от над 10 години, следван от професионалисти с опит от 5 до 10 години, 
както и опит с продължителност 3 до 5 години (Графика 29). Най-малък е делът на скоро 
постъпилите специалисти. 
Графика 29. Години опит в социалната сфера

 

24 Доклад от национално представително проучване на Алфа Рисърч, 2019, https://alpharesearch.bg/post/947-deinstitu-
cionalizaciata-na-decata-v-bulgaria-pogled-otvun-i-otvutre.html

25 Интервю специалист социална услуга

Източник: Данни от количествено 
проучване сред специалисти в со-
циалните услуги
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Планирането на работната сила в социалната сфера зависи на първо място от капаците-
та и възможностите на висшите училища да осъществяват обучения по социална рабо-
та. До колко това планиране произтича от идентифицирани потребности на социалната 
система като цяло е дискусионна тема, която трябва да се адресира от гледна точка 
съответствие на потребностите на населението в цялата страна.

5.5. ОБОБЩЕНИЕ НА ПЛАНИРАНЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

Основен показател 2: Предприети 
стъпки за създаване и редовно актуали-
зиране на национален план за  укрепване 
на работната сила във всяка държава, 
въз основа на формулирани приорите-
ти на политиката в различните  сек-
тори, на оценка на потребностите на 
работна сила; за удовлетворяване на 
тези потребности, за планиране, из-
пълнение и редовен преглед.

Основен показател 3: Броят на персона-
ла в категории 1-3 и 6 (и съотношението 
на социалните работници спрямо цялото 
население и спрямо целевата група от 
населението).

Показател за планиране А: Средно ра-
ботно натоварване за всеки вид катего-
рия работна сила в социалните услуги 
1-2 и 6 във всяка държава  (с разбивка по 
позиции за работа с деца и възрастни и 
със селски/градски/изключени общности).

Показател за планиране Б: Брой завър-
шили специалност „Социална работа“ и 
други подобни специалности на годишна 
база и дял на завършилите, постъпващи и 
оставащи  в работната сила (с разбивка 
по позиции за работа с деца и възрастни и 
със селски/градски/изключени общности).

Основен извод 2: Не е идентифици-
ран такъв национален план за укреп-
ване на работната сила. Предприети-
те стъпки в тази посока в новия ЗСУ 
и бъдещата подзаконова нормативна 
рамка след оценка на потребностите 
на работната сила биха послужили 
като добра основа за разработване на 
такъв национален план.

Основен извод 3: Не е налична цялост-
на системно организирана и анализирана 
информация относно актуалния брой на 
работната сила по категории, средно ра-
ботно натоварване и завършили специал-
ност Социална работа, която да послужи 
за планиране на работната сила.
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6. РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА

6.1. ВИСШИ УЧИЛИЩА, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТНА СИЛА  
       В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
На територията на страната, според предоставена от МОН информация, има 10 универ-
ситета, които предоставят обучение на ниво бакалавър по социални дейности и 8 уни-
верситета, които обучават по социална педагогика отново на бакалавърско ниво (Фигура 
15, 16). Анализът се съсредоточава върху тези две професионални направления, тъй 
като социалните работници преобладаващо са завършили тези специалности. 

Университетите, които предлагат обучение по социални дейности и социална педагоги-
ка, се намират в различни областни градове на страната, често с филиали в различни 
населени места. Географското разпределение на възможностите за обучение по двете 
професии показва, че те са налични и разнообразни. Често тези университети работят 
на регионален принцип, т.е. обучават студенти от областта и съседните населени места. 
Изключение в това отношение са университетите в столицата и най-големите градове. 
Данните относно факултетите и катедрите, в които е разположена специалност Социал-
ни дейности, показват, че в три от университетите това е Факултет по педагогика, в други 
три е Факултет по обществено здраве и здравни грижи, в два - в Стопански факултет, в 
един - в Медицински факултет, и в още един – в Център по хуманитарни науки. Това е 
важно от гледна точка на насоките на учебните планове и наличните преподавателски 
ресурси (специалността може да бъде по-медицински, по-педагогически или социално 
насочена в зависимост от това в кой университет и съответно факултет се изучава). 

Фигура 15. Географско разпределение на завършилите бакалавър социални дейности

 

Източник: Предоставена информация от МОН

Студенти, завършили бакалавър социални дейности, 2019
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Фигура 16. Географско разпределение на завършилите бакалавър социална педагогика

 

Източник: Предоставена информация от МОН

Анализът на магистърските програми показва също разнообразие на възможности, как-
то за студенти, които са завършили сходно професионално направление с продължи-
телност обикновено 2 семестъра, така и за студенти от други професионални направ-
ления с продължителност най-често 3 семестъра. Според анализираната информация 
относно 39 магистърски програми, в страната преобладават магистратури с насоченост 
към работа с конкретни целеви групи клиенти (деца, младежи, семейства, бежанци, хора 
с увреждания, зависими лица и др. в общо 9 програми), организация и управление на 
социалните услуги в общо 5 програми, превенция на престъпността и пробационни дей-
ности в 4 програми, клинична социална работа в 3 програми, консултиране в образова-
телната сфера и социална педагогика в общо 5 програми, социално предприемачество 
в 2 програми и др. Както беше описано в предходната част на доклада, магистърските 
програми до голяма степен са резултат от анализ на интересите и предпочитанията на 
студентите. Прави впечатление обаче, че те представляват специализация в рамките на 
обучението относно спецификата на работа с различни групи клиенти и управление на 
услугите.

Данните от проведеното проучване показват, че най-голям дял работещи в социалните 
услуги са завършили Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ), 
следван от Югозападен университет „Неофит Рилски“ (ЮЗУ) и Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“ (ПУ), както и Шуменски университет „Епископ Константин Пре-
славски“ (ШУ) и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ). Делът на завърши-
лите други университети е по-малък (Графика 30). 

Студенти, завършили бакалавър социална педагогика, 2019

Русенски  
университет,  

37
Шуменски  

университет,  
36

Бургаски свободен  
университет,  

28

Великотърновски  
университет,  

57

Тракийски  
университет  

Стара Загора,  
42

Пловдивски  
университет,  

36

Югозападен  
университет  

Благоевград, 6

Софийски  
университет,  

34



КАРТОГРАФИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА И СВЪРЗАНИТЕ СЕКТОРИ

51

Графика 30. Завършили различни университети

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

Данните относно двете основни специалности, които са завършили социалните работ-
ници в услугите по отношение на висшите училища, показва за социални дейности най-
висок дял на завършилите ВТУ (28%), следвани от завършилите ШУ (12%) и СУ и ЮЗУ 
по 11% (Графика 31).

Графика 31. Студенти завършили социални дейности

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги
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Данните относно завършилите специалност Социална педагогика показват преоблада-
ващ дял на завършилите ШУ (26%), следвани от ЮЗУ (17%), ВТУ (15%) и СУ (12%) (Гра-
фика 32).

Графика 32. Студенти, завършили социална педагогика

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

Анализът на спецификите на двете водещи специалности в страната, които подготвят 
специалисти за социалните услуги, показва разнообразие на мненията на преподава-
телите в университетите. Според част от тях, специалистите по социална педагогика 
се подготвят повече за работа с деца и в учебния им план се изучават повече педаго-
гически и психологически дисциплини, доколкото специалистите по социални дейности 
се подготвят да работят с възрастни. В допълнение, според други преподаватели, тази 
специфика е свързана с това, че завършилите социални дейности „трябва да бъдат 
специалисти администратори и да ръководят услуга, институция, докато социални-
те педагози са хората които работят на терен, те са тези, които трябва да реша-
ват проблемите на рисковите групи“ и още, че „социалната педагогика нали чисто 
практически е ориентирана към работа с децата и младежите, докато социалните 
дейности имат повече административната работа, но и работа с възрастните, не 
толкова терапевтично, както в социалната педагогика“ и още „социалният педагог 
работи с детето, а социалният работник с родителите, като една тънка разлика 
между двете“.26 

Въпреки различната квалификация, според респондентите специалистите по социална 
педагогика и социални дейности могат да заемат едни и същи позиции в социалните ус-
луги и служби. Представените мнения нямат претенции за изчерпателност, а само илюс-
трират, че липсата на стандарти и регулиране на професията води до различни разбира-
ния, които се отразяват при разработването на учебните планове и програми, доколкото 
са свързани с необходимите знания и умения на специалистите.
26 Интервю преподаватели университети
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6.2. УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, СПЕЦИАЛНОСТ  
       СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Анализът на учебните планове на висшите училища, които обучават по специалност 
Социални дейности е направен по избрани индикатори, идентифицирани в „Глобални 
стандарти за обучение в професии по социална работа“.27 Настоящият анализ няма пре-
тенции за изчерпателност по отношение на учебните програми по всички учебни дисци-
плини, а е само модел за бъдещи проучвания на съдържанието на обучението по соци-
ална работа. Предложените индикатори също са примерни и могат да бъдат разширени 
както с основни индикатори, така и с допълнителни, които да дадат отговори на основни 
въпроси относно съдържанието на програмите и релевантността им по отношение на 
международните стандарти и потребностите на социалната система в страната.

Една от основните теми във връзка с разработването на учебните планове е системата 
за идентифициране на основни учебни дисциплини, анализът на темите и включването 
или отпадането на учебни дисциплини. 

Данните показват, че при липсата на стандарт и регулиране на професията на 
социалния работник, учебните планове на университетите се правят от самите 
тях, тоест преподавателите в съответните специалности вземат решение кои 
учебни дисциплини да присъстват в плана и по какъв начин (Фигура 17).

Фигура 17. Учебни планове по социални дейности28 

 

Някои преподаватели определят специалността като широкоспектърна, с различни въз-
можности за реализация на завършилите студенти. Това се отразява и върху учебните 
дисциплини в учебните планове. Според други преподаватели в учебния план някои от 
дисциплините са основополагащи и те трябва да се изучават задължително като основи 
на специалността и методология на работа. Тяхното позициониране в плана е резултат 
от обсъждане в катедрите и проучване на мненията на студентите. Допълнителен фак-
тор, който оказва влияние върху разработването на учебните планове, е наличието на 
преподаватели по различни учебни дисциплини.

Предложените примерни параметри за анализ на учебните планове и програми и основ-
ните находки по тях са посочени в Таблица 2 по-долу.

27 Global Standards For Social Work Education And Training, https://www.iassw-aiets.org/global-standards-for-social-work-
education-and-training/

28 Интервю преподаватели университети

Учебните планове се правят 
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преценява дали да се включ-
ват или отпадат определени 

дисциплини.
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Таблица 2. Анализ на учебните планове по социални дейности

Базов показател Допълнителни показатели Данни

Основни области 
и подходи, отра-
зени в учебните 
планове

Наличие на учебни  
дисциплини представящи:

 ● Подходи, ориентирани към 
личността, познаване на чо-
вешкото поведение и разви-
тие и междуличностно общу-
ване 

В учебните планове само на няколко от универси-
тетите (3 на брой) експлицитно присъстват учебни 
дисциплини свързани с преподаване на подходи, 
ориентирани към личността, познаване на човешкото 
поведение и развитие на междуличностно общуване. 
В част от учебните планове на други университети са 
посочени учебни дисциплини като теория на комуни-
кациите и теорията на конфликтите, психо динамична 
ориентация, психологически основи базови познания 
за основните теоретични постановки и съвременните 
постижения на психологията.
В други университети се изучават учебни дисципли-
ни като история на социалната работа или основи 
на социалната работа, където присъстват теми като 
системен подход, програмно-целеви подход, интер-
дисциплинарен и др. Изучава се също психология на 
социалната работа, където присъства тема за психо 
динамичния подход, както и психология на личността, 
социална психология, клинична психология, психо-со-
циална работа, психотерапевтични подходи и др.
В три университета не е налична информация относно 
включване в обучението на подходи, ориентирани към 
личността.
Изучават се също основни дисциплини като социоло-
гия, демография, съвременни философии на морала, 
основи на държавата и правото, обща, специална пе-
дагогика и социална педагогика, семейно и наслед-
ствено право, история на религията, дисциплини, 
свързани със здравето, футурология, икономика, ан-
драгогия, антропология, история на България и много 
правни науки.
Прави впечатление, че голям дял в учебния план на 
два университета заемат медицинските дисциплини.

 ● Специфики на етнокултурни-
те общности и овластяване 
на общността

В половината от университетите (6 на брой) се изу-
чават учебни дисциплини, които са насочени към 
методология на социалната работа с етнокултурни 
общности и спецификите им. Наименованията на 
тези дисциплини са: Социална работа с етнокултурни 
общности, Етнопсихолингвистика, Социална работа в 
мултиетническа среда, Антидискриминационни и ан-
типотискащи теории и практики в социалната работа, 
Социални дейности в поли-културна среда и етноло-
гия, Етнопсихология, Социална работа с групи и общ-
ности, Социална работа с уязвими групи и общности.
Само в един университет е идентифицирана учебна 
дисциплина, експлицитно насочена към овластяване 
и участие на клиента в оценката и целеполагането.
В останалите университети не са идентифицирани 
учебни предмети, свързани със специфика и работа с 
етнокултурни общности.

 ● Социално-екологични моде-
ли на човешкото развитие

Няма експлицитна информация, вероятно се изучават 
в другите подходи и модели на човешкото развитие в 
рамките на психологическите дисциплини.
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Базов показател Допълнителни показатели Данни

 ● Права на човека/ права на 
децата и включване на полз-
вателите на социална под-
крепа и услуги

В една част от университетите (5 на брой) са иденти-
фицирани дисциплини, в рамките на които се изуча-
ват права на човека/права на децата. Важно е да се 
отбележи, че в някои от тях тези дисциплини са изби-
раеми, тоест налице е вероятност студентите да не ги 
изберат.
В други университети се изучават дисциплини с пра-
вен характер, засягащи правната защита като трудово 
и осигурително право и правна защита на деца.
В останалите университети не са идентифицирани 
учебни дисциплини, експлицитно посочващи права-
та на човека. Допускането е, че в учебни дисципли-
ни като методи на социалната работа присъства тази 
тема.

 ● Социална политика и соци-
ални услуги

В преобладаващата част от университетите (8 на брой) 
се изучава социална политика, както и организация и 
функциониране на социални услуги. Изучава се също 
социална защита и социално законодателство. Прави 
впечатление, че в някои от университетите се изучава 
и управление на социални институции.

Методи и подходи 
на социалната ра-
бота, отразени в 
учебните планове

Наличие на учебни  
дисциплини, представящи:

 ● Управление на случай

Само в два университета управлението на случай е 
отделна учебна дисциплина, като в един от тях тя е 
избираема, което означава, че студентите може и да 
не я изберат. 
В останалите университети съществува допускане, че 
темата за работа по случай присъства в методология/ 
основи/ методи на социалната работа.

 ● Системен/ холистичен под-
ход към работа с индивид и 
обкръжение (дете и семей-
ство)

В половината от университетите (5 на брой) в учебния 
план присъстват дисциплини за работа със семей-
ства, семейно консултиране и семейна терапия, както 
и семейна педагогика. Допускането е, че в рамките на 
тези дисциплини се дискутира системен подход към 
работата с деца и семейства. В един от университети-
те тази дисциплина е избираема.
В три от университетите се изучава допълнително со-
циална работа с общност и група.
В останалите университети не е идентифицирана от-
делна учебна дисциплина, но е възможно да присъст-
ва като тематика в други предмети като методология 
на социалната работа.

 ● Прилагане на етични прин-
ципи и разбиране на ценно-
стите и моделите за справя-
не с неравенствата

В преобладаващата част (6 на брой) от университетите 
се изучават етични принципи и модели на социалната 
работа. Допускането е, че се изучава и разбиране на 
ценностите и моделите за справяне с неравенствата 
в рамките на учебните предмети, свързани с етични-
те принципи. В един университет етичните принципи 
присъстват като тема в рамките на работата с етно-
културни общности.
В останалите университети не е идентифицирана дис-
циплина, директно свързана с етични принципи.

 ● Овластяващи модели на 
подкрепа на индивидите и 
общностите включително 
разбиране и развитие на 
силните страни

Не присъстват експлицитно учебни предмети, които 
да дискутират овластяващи модели и развитие на 
силните страни. Само в един университет се изучава 
учебна дисциплина, директно насочена към антидис-
криминационни и антипотискащи практики.
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Базов показател Допълнителни показатели Данни

Наличие на теми 
и връзки с акту-
ални проблеми на 
социалната поли-
тика в учебните 
планове

Наличие на учебни дисци-
плини представящи:

 ● Деинституционализация на 
услугите за деца и възраст-
ни

Темата за ДеИ не присъства в нито един учебен план, 
с изключение на идентифицирана дисциплина Алтер-
нативна грижа за деца в учебния план на един уни-
верситет. Допускането е, че в рамките на социална по-
литика се изучават актуални проблеми на социалните 
реформи в страната. 
Прави впечатление обаче, че в част от учебните пла-
нове (5 на брой) присъстват различни аспекти на ра-
ботата с деца в институции.

 ● Интегриран и междусекто-
рен подход в социалната 
работа и услуги

Не е идентифицирана темата за интегриран и между-
секторен подход в социалната работа и услуги в нито 
един от учебните планове на университетите.

 ● Стандарти за качество и 
ефективност на социалната 
работа

Само в два университета темата за качество и ефек-
тивност на социалната работа присъства в учебните 
планове като отделна дисциплина.

Учебните планове на специалност Социални дейности отразяват разбирането за широ-
коспектърност на специалността, като личи връзка с факултетите и катедрите, където 
са позиционирани. В учебните планове трудно се идентифицират водещите подходи в 
социалната работа (Фигура 18). 

Фигура 18. Подходи в социалната работа29 

 

В учебните планове на част от университетите присъстват учебни дисциплини, свърза-
ни със спецификите на социалната работа с уязвими групи и етнокултурни общности. 
Мнението на студентите относно работа с етнокултурни общности е противоречиво, като 
някои съзнават предизвикателствата, които стоят пред такъв тип работа и не се чувстват 
достатъчно подготвени, доколкото други са склонни да работят с тези групи. В допълне-
ние, част от преподавателите споделят, че студентите имат нужда от повече практика, 
за да могат да се мотивират да работят с деца с увреждания. Подобна е ситуацията и с 
мотивите за работа с клиенти с ромски етнос, тема, която според тях изисква изучаване 
на ромски език и работа по промяна на дискриминационни нагласи.

В половината от университетите, в които се преподава социална работа, в учебния план 
не присъства експлицитно дисциплина, насочена към правата на хората. Данните от 
проведените срещи със студенти показват, че те са запознати с организацията и функ-
ционирането на социалните услуги в страната, като тази информация получават пре-
димно от практическото обучение, което им се предлага, тоест на място в социалните 
услуги те се запознават с функционирането им и групите клиенти, с които работят. 

29 Интервю преподаватели университети

Те се ориентират като  
започнат да работят. Тук се 
учат различни концепции и 

след това се развиват. Що се 
отнася до услугите там няма 
различни подход, то са едни 

документи…



КАРТОГРАФИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА И СВЪРЗАНИТЕ СЕКТОРИ

57

По повод управление на случай, студентите са запознати с метода, но използват думите 
„споменавано“, „не е непознато“, „създадена представа“, което води допускането, че 
тази тема не е представена задълбочено.

Студентите идентифицират темата за работа със семейства като най-сериозния дефи-
цит в тяхната подготовка. Те споделят, че не се чувстват достатъчно подготвени, въпреки 
че разбират важността на тези знания и умения. 

Темата за ДеИ не е идентифицирана като част от учебния план на преобладаващия 
брой университети. Въпреки това, част от студентите споделят, че са запознати с целите 
и задачите на деинституционализацията и имат критично мнение към постигнатите ре-
зултати до момента. 

6.3. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ВРЪЗКА С ПРАКТИКАТА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА
Университетските преподаватели по социална работа и социална педагогика, участвали 
в проучването, коментират критично връзката между практиката по социална работа и 
научните изследвания. Те посочват липсата на институции за изследователска работа, 
канали за комуникация с държавните институции, както и ресурси за осъществяване на 
проучвания (Фигура 19). 

Фигура 19. Научна изследователска работа30 

 

В допълнение, преподавателите споделят, че държавните институции не ги канят при 
обсъждане на ключови стратегически и нормативни документи в областта на социалната 
реформа, както и че приоритизирането на природните науки до голяма степен ограни-
чава ресурсите за изследвания в социалните науки. Те достигат дори до описание на 
работата си по-скоро като „учителска“, тоест преподаване на вече случили се изводи от 
стари изследвания в по-голяма степен, отколкото правене на нови такива. 

Като резултат, според университетските преподаватели, стратегическите и нормативни 
документи не използват актуални данни от научни изследвания. Нещо повече, дори ко-
гато такива изследвания се провеждат, те не се адресират при планирането на политики 
и реформи. Подобна е ситуацията и с изследванията и събирането на данни относно 
различни подходи и модели в практиката на социалните услуги. Според участниците в 
изследването, да се правят изследвания на ефективността на различни модели на услу-
ги преди да се прилагат в практиката е много труден процес, който се реализира рядко 

30 Интервю преподаватели университети

В това поле няма изследовател-
ска работа, няма институции, 
които да дават стратегически 
теми за проучвания, за да може 

резултатите да се вземат 
предвид при правене на норма-

тивни документи.

Това няма как да се 
случи тази връзка, 

да има наука, ние тук 
сме учители, ние не 

правим наука…
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и основно на местно ниво и на база индивидуални контакти с местните доставчици на 
услуги. Самите преподаватели по-скоро търсят индивидуално възможности за своето 
развитие и изследвания, най-вече в рамките на национални и международни проекти. 

6.4. МОТИВАЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ
Темата за мотивацията на студентите по социална работа и социална педагогика е осо-
бено актуална, както за самите тях, така и за преподавателите в специалностите. По-
следните споделят, че се правят проучвания на тази мотивация и се дискутират мотиви-
те за избор на специалността още в началото на обучението31. Мненията на студентите 
по отношение на причина за избор на специалността могат да се разделят условно на 
две групи. В първата група са случайно попадналите студенти, които са класирали спе-
циалността по-назад в желанията си и са били приети в нея според бал или им е звучала 
добре като наименование и са решили да я запишат. В другата група попадат студенти, 
които са мотивирани да изучават тази специалност, била им е първо желание и са проу-
чили повече детайли за нея преди стартиране (Фигура 20).

Фигура 20. Мотивация на студентите

Студентите споделят, че по време на обучението научават нови неща, придобиват пред-
става за спецификата и обхвата на работа и по-голямата част от тях вземат решение да 
завършат бакалавърска степен, а след това да изберат подходяща магистратура. Спо-
ред преподаватели, процентът на завършилите бакалавърска степен от приетите в тази 
специалност е доста висок, „около 60 %“32.  

Според студентите още в университета започват и колебания по повод бъдещата реали-
зация. Част от тези колебания са свързани с ниското заплащане на труда в социалната 
сфера, с условията на работа, с трудностите на потребителите и др. Това се потвърж-
дава и от някои преподаватели, които виждат, че „тези студенти не са подготвени да 
приемат специалността и да ги мотивирам, че те могат да го работят, не че тряб-
ва и ако искат да го работят, трябва да го приемат“33. 

31 Мотивацията и кариерата в професията „Социална работа”, 2015, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/8.1/8.1-14.
pdf. Емпирично проучване на мнението на студенти от специалонст „Социална педагогика“ за компетенциите 
за социална работа, 2016, http://uni-sz.bg/truni4/wp-content/uploads/pf/file/PEDAGOGICHESKI_FAKULTET/YEAR-
BOOK_2016/8_Tsv_Delcheva&M_Delchev.pdf

32 Интервю, преподаватели университети
33 Интервю, преподаватели университети
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Темата за мотивацията на студентите по социална работа и социална педагогика е особено 
актуална, както за самите тях, така и за преподавателите в специалностите. Последните споделят, 
че се правят проучвания на тази мотивация и се дискутират мотивите за избор на специалността 
още в началото на обучението31. Мненията на студентите по отношение на причина за избор на 
специалността могат да се разделят условно на две групи. В първата група са случайно попадналите 
студенти, които са класирали специалността по-назад в желанията си и са били приети в нея според 
бал или им е звучала добре като наименование и са решили да я запишат. В другата група попадат 
студенти, които са мотивирани да изучават тази специалност, била им е първо желание и са 
проучили повече детайли за нея преди стартиране (Фигура 20). 

Фигура 20 Мотивация на студентите 

Студентите споделят, че по време на обучението научават нови неща, придобиват представа за 
спецификата и обхвата на работа и по-голямата част от тях вземат решение да завършат 
бакалавърска степен, а след това да изберат подходяща магистратура. Според преподаватели, 
процентът на завършилите бакалавърска степен от приетите в тази специалност е доста висок, 
„около 60 %“. 32 

Според студентите още в университета започват и колебания по повод бъдещата реализация. Част 
от тези колебания са свързани с ниското заплащане на труда в социалната сфера, с условията на 
работа, с трудностите на потребителите и др. Това се потвърждава и от някои преподаватели, които 
виждат, че „тези студенти не са подготвени да приемат специалността и да ги мотивирам, че 
те могат да го работят, не че трябва и ако искат да го работят, трябва да го приемат“33.  

Част от процеса на мотивиране е свързан с преподаване на учебния материал, практическа 
ориентираност и вдъхновяване от страна на преподавателите (Фигура 21). 

                                                                 

31 Мотивацията и кариерата в професията „Социална работа”, 2015, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/8.1/8.1-14.pdf 
Емпирично проучване на мнението на студенти от специалонст „Социална педагогика“ за компетенциите за социална 
работа, 2016, http://uni-sz.bg/truni4/wp-
content/uploads/pf/file/PEDAGOGICHESKI_FAKULTET/YEARBOOK_2016/8_Tsv_Delcheva&M_Delchev.pdf 
32 Интервю, преподаватели университети 
33 Интервю, преподаватели университети  
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Част от процеса на мотивиране е свързан с преподаване на учебния материал, практи-
ческа ориентираност и вдъхновяване от страна на преподавателите (Фигура 21).

Фигура 21. Практическо обучение на студентите

 

Анализът на кредитите, които се получават от студентите за практическо обучение, по-
казва, че те варират от 7% до 21% на база на 4-те години обучение (240 кредита за бака-
лавърска степен). Тези кредити се получават от практики, които се осъществяват както 
в рамките на академичната година, така и предимно като „летни практики“ и практика 
преди дипломиране. В допълнение, всички учебни дисциплини, освен лекционни, имат и 
семинарни занимания. Повечето от тях обаче се осъществяват в рамките на аудиторна-
та заетост и включват презентации, проекти, анализи на случаи.

Данните от проведеното проучване сред студенти и преподаватели показват, че прак-
тическите занимания се осъществяват в базови организации, основно доставчици на 
социални услуги и държавни институции, с които се дискутира протичането на практиче-
ските занимания, целите и задачите на обучението. Голяма роля в това обучение имат и 
базовите специалисти, които са запознати с изискванията, комуникират с координатора 
от университета, участват с обсъждания и др. В част от университетите споделят, че 
предлагат и супервизия на студентите по време на практиката им в социални услуги.

Студентите демонстрират добро познаване на социалните услуги, споделят, че в нача-
лото на практическото обучение в базовите институции не са имали възможност да се 
видят с клиенти, в последствие обаче част от тях дори са работили по случай. Тук според 
тях от голямо значение е видът на услугата и нагласата на базовия специалист. Освен 
това, прави впечатление, че някои от преподавателите са професионалисти с опит от 
практиката при предоставяне на услуги, което улеснява работата им със студентите по 
развитието на практически умения.

Упражненията са ни много  
полезни, когато преподава-

телят иска да направи нещо, 
което ни е интересно. Не да е 
лекция и при упражненията, не  

е това целта на упражнението.
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Да
61%

Не
39%

Да
79%

Не
21%

6.5. ОБУЧЕНИЯ И СУПЕРВИЗИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Пътят на социалните работници в рамките на социалните услуги обикновено започва 
с осигуряване на въвеждащо обучение, според 79% от участвалите в проучването, и в 
някои услуги менторска система, според 61% от участвалите в проучването (Графика 
33, 34). 

Графика 33, Графика 34. Наличие на въвеждащо обучение и менторска система в рамките  
на социалната услуга

         

       Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

Този голям дял на въвеждащо обучение и менторска програма е следствие от широкоспек-
търния характер на висшето образование и нуждата от специализация в рамките на со-
циалната услуга. В някои от организациите е създадена стройна система на въвеждане 
в работата на млади професионалисти, като се предоставят възможности за стажуване 
или доброволчество, в последствие работа на позиции, които не изискват специализирана 
подготовка, въвеждащи обучения и менторство при воденето на случай. Социалните ра-
ботници споделят, че въвеждащите обучения са изключително важни за тяхната работа, от 
гледна точка на развитието на умения за управление на случай, а според ръководителите, 
те са задължителни, за да може завършилите университетите да работят. Въвеждащите 
обучения, които се предлагат в рамките на социалните услуги, са еднакви за всички ново-
постъпили, независимо дали са завършили социални дейности, социална педагогика, пси-
хология или друга хуманитарна/ нехуманитарна специалност. Трябва да се отбележи, че 
новият ЗСУ предвижда, че „служителите, осъществяващи дейност по предоставяне на 
социални услуги, имат право на въвеждащо и надграждащи обучения, като те се осигу-
ряват от доставчика на социалната услуга съгласно разработена от доставчика про-
грама за въвеждащо и надграждащо обучение на служителите. За служители, които за 
първи път осъществяват дейност по предоставяне на социални услуги, доставчикът 
на социалната услуга задължително определя наставници, които да ги подпомагат 
методически за срок от 6 месеца от датата на назначаването им.“34 

По отношение на продължителността на въвеждащите обучения в дни, данните показ-
ват, че за 49% от участвалите в проучването специалисти, тази продължителност е била 
между 1 и 5 дни, следвани от 21 до 30 дни (поради голямо натрупване в категорията 30 
дни или 3 месеца обучение) (Графика 35). 

34 https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191914
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Графика 35. Продължителност на въвеждащото обучение в дни

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

Тази кратка продължителност на въвеждащите обучения поставя въпроса за тяхната 
ефективност. Също така, се вижда, че броят дни е разнообразен, което води до предпо-
ложението, че липсва ясна рамка, която да съдържа стандарти за въвеждащо обучение, 
основни теми, продължителност и връзка със спецификата на работата.

Въвеждащите обучения се организират предимно от доставчиците на услуги, но данните 
от проучването показват, че както обученията организирани от доставчици, така и тези 
от външни организации, са еднакво положително оценени от респондентите (Графика 
36, 37).

Графика 36, Графика 37. Оценка за обучение, организирано от доставчика  
на услугата/външна организация

 

  
 Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги
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Анализирани според доставчика на услугата (НПО и община), данните относно продъл-
жителността на обученията показват, че при краткосрочните обучения от 1 до 5 дни лек 
превес имат услугите, предоставяни от общини, докато при периода на обучение 21-30 
дни са повече услугите, предоставяни от НПО (Графика 38).

Графика 38. Продължителност на обученията според доставчик на услугата

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

Част от надграждащите обучения също се организират от доставчиците на услугите, 
като те се случват след атестация и разработване на индивидуален план и план за раз-
витие на всеки от специалистите. Според ръководителите на услуги, те се възползват и 
от предлагани обучения от външни доставчици в рамките на различни проекти.

Обученията, предлагани от външни доставчици обаче, не винаги съответстват като теми 
и продължителност на потребностите на работната сила в социалните услуги. Част от 
тези обучения се приемат като възможност за срещи с колеги, обмен на информация, за-
познаване с нови теми, по-скоро, отколкото подкрепа за осъществяване на определени 
работни задачи (Фигура 22).
Фигура 22. Релевантност на обученията35 

 

35 Интервю професионалисти социална услуга
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пишем и доклад…
Някои обучения са интересни, други не…
Това за кризисна интервенция не го пом-
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В обобщение, колкото по-общи са обученията, осъществявани по национални проекти, 
толкова по-малка е вероятността те да бъдат подкрепящи всекидневното управляване 
на случаи и работа с клиенти. 

Груповите супервизии са като цяло малко на брой през годината – до 5, като отделни 
респонденти са посочили и до около 40 супервизии. От тях най-много са супервизиите 
от НПО, а фирмените и другите възлизат на подобен по-малък дял (Графика 39). 

Графика 39. Групови супервизии

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

Според мненията на специалистите, споделени в интервютата, груповите супервизии 
като цяло са полезни за споделяне на информация и екипни отношения.

Индивидуалните супервизии са само около 2 на година, в общия случай. Срещат се и 
до 16, посочени от някои респонденти. От тях отново най-голям дял са супервизиите от 
НПО, по-малко от фирми и други (Графика 40). 

Графика 40. Индивидуални супервизии

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги
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Броят на индивидуалните супервизии е малък, вероятно поради възможностите, с които 
разполагат социалните услуги, от една страна, от друга специалистите споделят, че ряд-
ко преминават през такива супервизии. Причини за това са, че считат, че ще се справят 
сами, нямат достатъчно мотивация или не им се налага (Фигура 23).

Фигура 23. Индивидуални супервизии36 

 

Анализът по категории работна сила показва картина, подобна на общата съвкупност. 
Във всички категории, най-голям е делът на получаващите от 1 до 2 групови супервизии 
на година, с изключение на социалните сътрудници и асистенти, при които най-голям 
дял са професионалистите, които не участват в групови супервизии (Графика 41). До-
пускането е, че при осъществяването на групови супервизии в рамките на социалните 
услуги участват не само водещите случаи, социални работници и психолози, а и други 
специалисти, които подкрепят осъществяването на дейности с клиентите.

Графика 41 Общ брой групови супервизии по тип специалист

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

36 Интервю професионалисти социална услуга
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погледнеш отстрани, че не си ок. Или си 
твърде навътре, и те е засмукал случая, 
нямаме време да се погледнем отстрани 

и да се усетим как се развива случая. 

29%

23%

40%

16%

34%

30%

27%

7%

20%

41%

41%

30%

34%

32%

37%

33%

67%

60%

12%

16%

15%

16%

22%

14%

20%

20%

10%

11%

12%

15%

9%

7%

11%

13%

7%

10%

6%

7%

19%

2%

5%

7%

2%

1%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Социален работник

Психолог

Социален асистент/социален сътрудник/
специалист социални дейности

Педагог/възпитател/специален педагог/
социален педагог/учител

Трудотерапевти, кинезитерапевти, 
ерготерапевти и др.

Управители, ръководители, мениджъри, 
главни и младши експерти

Логопед

Медицинска сестра, санитар

Рехабилитатор

0 От 1 до 2 на година От 3 до 4 на година От 5 до 10 на година От 11 до 20 на година От 21 до 40 на година



КАРТОГРАФИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА И СВЪРЗАНИТЕ СЕКТОРИ

65

При индивидуалните супервизии ситуацията е малко по-различна. Най-голям дял на 
получаващи индивидуални супервизии има сред трудотерапевтите (68%), логопедите 
(57%), рехабилитаторите (67%), социалните асистенти (50%) и ръководители на услуги 
(53%) (Графика 42). Социалните работници, психолозите, педагозите и медицинските 
сестри, макар и рядко, получават по 1-2 супервизии на година, тъй като делът на тази 
категория е малко по-висок. Изводът е, че социалните работници и психолозите, които 
водят случаи, получават индивидуална професионална подкрепа, макар и рядко.

Графика 42. Общ брой индивидуални супервизии по тип специалист

 

Източник: Данни от количествено проучване сред специалисти в социалните услуги

Данните от проучването показват, че възможностите за кариерно развитие на професио-
налистите вътре в рамките на социалните услуги са ограничени. Някои НПО успяват да 
предоставят стройна система чрез възможности за стажуване, менторство без водене 
на случай, поемане на случаи, старши социален работник, ръководител екип, ръково-
дител програма и т.н. В услугите, предоставяни от общини, тези възможности са далеч 
по-ограничени. Най-затруднено е кариерното развитие в ЦНСТ, където възможностите 
за заемане на позиция са 2 – директна работа с деца или управляване на услуга. „Няма 
възможности за кариерно израстване. Там са всичко – готвачи и пазачи, социални ра-
ботници и възпитатели.“37  Това показва, че в рамките на резидентните услуги дейности, 
които изискват всекидневно обслужване, както и вземане на решение и поемане на отго-
ворност за клиентите, понякога се осъществяват от хора със сходно (високо) образова-
ние. Това разминаване между квалификацията и образованието и дейностите, които се 
осъществяват от професионалистите в системата за социална закрила, се потвърждава 
и от Анализа на системата за закрила на детето. „Ниските изисквания за квалификация, 
съчетани с недостатъчното обучение води като цяло до липса на специализация на 
социалните работници в областта на закрилата на детето. Общото изискване за 
квалификация е завършено средно образование. Въпреки че 90% от социалните ра-
ботници на АСП са с висше образование, при 1/3 от тях това образование не е свър-
зано със социалната работа. Привличането в АСП на висшисти, завършили социална 
работа, е предизвикателство в някои части на страната. За служителите на АСП 
няма официално изискване за първоначално обучение, както и утвърдено обучение за 

37 Интервю специалист социална услуга
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професионално развитие за подпомагане на социалните работници по време на кари-
ерата им в АСП. Около 42% от социалните работници на АСП не са преминали обу-
чение, когато са започнали работа, докато по-голямата част от тях са участвали в 
различни еднократни обучения на определена тема, провеждани от НПО или АСП.“ 38

 
6.6. ОБОБЩЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА
 

 

38 Анализ на системата за закрила на детето в България, 2019, УНИЦЕФ България

Основен показател 4: Анализ на про-
пуските в съдържанието на бакалавър-
ските програми по социална работа и 
по други специалности (категория 2), 
спрямо международните стандарти 
във всяка професия най-малко веднъж 
на 10 години.

Основен показател 6: Въведени стандарти с цел да се гаранти-
ра, че ключовите компетентности са залегнали в основата на 
образователните програми по професиите на членовете на ра-
ботната сила в социалните услуги и че са осигурени разнообразни 
стажове като част от предварителното  образование.

Основен показател 5: Въведени минимални 
стандарти за планирано и ресурсно осигуре-
но учене през целия живот и продължаващо 
професионално развитие на работната сила 
в социалните услуги.

Показател за развитие а): Въведени меха-
низми за поставяне на практикуващите спе-
циалисти, изпълняващи задачи в обхвата на 
социалната работа или други задачи, изис-
кващи професионална квалификация, под ръ-
ководството на професионалисти, и осигуря-
ване на възможност за достъп до формално 
обучение за придобиване на професионална 
квалификация (брой завършващи професио-
нално обучение всяка година) или за евенту-
алното им съкращаване до 2030 г. (брой на 
съкратените на годишна база).

Основен извод 4: Такъв анализ на 
учебните програми до момента не е 
идентифициран в страната.

Основен извод 6: Не са идентифицирани стандарти за ключови ком-
петентности на работещите в социалния сектор, които да зале-
гнат в основата на образователните програми. Практическо обуче-
ние е осигурено в рамките на университетското образование.

Основен извод 5: Не са идентифицирани 
стандарти за продължаващо професионално 
обучение и развитие на работната сила в со-
циалните услуги. Възможности за формално 
обучение на специалисти от социалната сфе-
ра са осигурени, но е въпрос на личен избор.
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7. ПОДКРЕПА ЗА РАБОТНАТА СИЛА

7.1. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА
Подкрепата за работната сила е свързана с начина, по който се възприема социалната 
работа и социалния работник, защото това до голяма степен определя самочувствието 
и мотивацията на работещите в социалните услуги. 

Според студентите социалната работа е насочена към превенция, интеграция и социал-
но включване. Основните етични стандарти, които ръководят професията на социалния 
работник, са свързани с толерантност и равнопоставеност (Фигура 24). 

Фигура 24. Какво е социална работа?

 

Тази представа за социалната работа се сблъсква с реалността в социалните услуги, 
която според участниците в проучването често е свързана с голяма натовареност, ниско 
заплащане, работа с трудни клиенти и неприемане от общността (Фигура 25).

Фигура 25. Възприемане на социалните услуги и работната сила39 

 

39 Интервю професионалисти социални услуги
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свързани с толерантност и равнопоставеност (Фигура 24).  

Фигура 24 Какво е социална работа? 

 

Тази представа за социалната работа се сблъсква с реалността в социалните услуги, която според 
участниците в проучването често е свързана с голяма натовареност, ниско заплащане, работа с 
трудни клиенти и неприемане от общността (Фигура 25). 

Фигура 25 Възприемане на социалните услуги и работната сила39 

 

Тези проблеми водят до ниска мотивация за оставане в сферата, желание за развитие в услугите, 
бягства към други сектори или извън страната. 

 

 

                                                                 

39 Интервю професионалисти социални услуги 
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като чуят пасатора, знаят, че храната е дошла. 
Все още не приема обществото. Не вдигаме 
щори, незабележими сме, за да предпазим 

децата от обиди. 

Проблемите идват от имиджа на профе-
сията, финансовата част, условията на 
работа , как е обезпечен процеса за осъ-
ществяване на социална работа с деца 

и семейства…приемственост също. 
Стандарти за натовареност…

Не са приети добре услугите 
в общността. Къщите са до терасите 
на живущите. Реагират на звуците на 
децата, които са естествени - като 
чуят пасатора, знаят, че храната е 

дошла. Все още не приема обществото. 
Не вдигаме щори, незабележими сме, 

за да предпазим децата 
от обиди.
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Тези проблеми водят до ниска мотивация за оставане в сферата, желание за развитие в 
услугите, бягства към други сектори или извън страната.

7.2. ТЕКУЧЕСТВО И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА 
Описаните проблеми с имиджа на професията и условията на труд водят до голямо 
текучество в социалните услуги. То се споделя от всички респонденти, както ръково-
дители, така и директно работещи в услугите. Сред изброените причини за това са ни-
ското заплащане, условията на труд, групите клиенти, с които работят, нощните смени, 
натовареността и чувството на недооцененост. Особено голям проблем е текучеството в 
рамките на резидентните услуги. Ръководители споделят, че често се налага да влизат в 
работен график и да работят извънредно, защото няма кой да покрие смените. Според 
част от респондентите, периодът, в които младите специалисти се задържат на работа 
в услугите най-често е около 2 години (Фигура 26). След този период остават на работа 
най-мотивираните и намерили професионалното си поприще и инвестирали в развитие-
то си.

Фигура 26. Текучество в социалните услуги40 

 

Анализът на текучеството по категории персонал показва, че завършилите с висше об-
разование социални дейности и социална педагогика, както и психолози, педагози, лого-
педи и рехабилитатори най-често намират реализация в други съпътстващи сектори или 
разкриват собствени практики. За групите на парапрофесионалистите текучеството до 
голяма степен зависи от възможностите за работа в малките населени места. 

По повод заплащането на труда, част от респондентите, работещи в НПО доставчици 
на социални услуги, посочват възможността да осигуряват допълнителни ангажименти, 
съответно заплащане при работа по проекти на организациите, което прави възнаграж-
денията конкурентни. Същевременно, повечето респонденти споделят, че нивата на за-
плащане са изключително ниски, което води до демотивация и несъотвествие на тяхното 
образование и квалификация, нивото на отговорност и вземане на решения (Фигура 27).

40 Интервю ръководител социални услуги

Бих направила и друг разрез,  
колко от тези, завършили университета,  

са започнали работа първата година и колко от тях  
са останали от 2 г. нататък, тогава процента ще бъде 
катастрофален. Но в момента умишлено правят този 

разрез, само в началото къде отиват.  
Заплатите са ниски, оплювани, хулени, незащитени,  

хората си казват, че не могат така.
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Фигура 27. Заплащане на социалните работници

 

Част от специалистите правят сравнение със заплащането в другите сектори, най-вече с 
образователния, където, „много се радвам, ако скоро догоним нивото на един начинаещ 
учител, което започва от 950 лв.“41 

Такива сравнения се правят поради наличните възможности за завършили психология, 
социална педагогика или дейности, логопедия, педагогика да започнат работа в сферата 
на образованието, при различни нива на заплащане (Фигура 28).

Фигура 28. Заплащане на труда в свързаните сектори42 

 

Друг сектор, които привлича предимно студентите, но и част от работещите, е секторът 
на МВР, където и заплащането на труда и условията са значително по-привлекателни 
(Фигура 29).

Фигура 29. Привлекателност на реализацията на социалните работници43 

 

41 Интервю, ръководител социална услуга
42 Интервю представител държавна администрация
43 Интервю университетски преподавател
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Фигура 27 Заплащане на социалните работници 

 

Част от специалистите правят сравнение със заплащането в другите сектори, най-вече с 
образователния, където, „много се радвам, ако скоро догоним нивото на един начинаещ учител, 
което започва от 950 лв.“41 

Такива сравнения се правят поради наличните възможности за завършили психология, социална 
педагогика или дейности, логопедия, педагогика да започнат работа в сферата на образованието, 
при различни нива на заплащане (Фигура 28). 

Фигура 28 Заплащане на труда в свързаните сектори42 

 

Друг сектор, които привлича предимно студентите, но и част от работещите, е секторът на МВР, 
където и заплащането на труда и условията са значително по-привлекателни (Фигура 29). 

                                                                 

41 Интервю, ръководител социална услуга 
42 Интервю представител държавна администрация 

Заплащането е ниско, 
работата е много

Като споделям на хората 
заплатата си, някои се бият 

по челото, други си 
мислят, че лъжа.

500-600 лв, не стигат 
изобщо 1000 лв. 

Заплатата не е 
съизмерима и с 
образованието.

...и получим тази заплата 
на края на месеца, това ни 

демотивира. Това е 
причина системата да губи 

хора.

Как я предлагаш 
социалната услуга, ако не 

си никак мотивиран от 
заплатата.

Всички специалисти по социални 
дейности, те са с много модификации, 
социално дело и социална педагогика 

имат право да работят като 
педагогически съветници и това 

вероятно се дължи на разликата в 
заплащането. Разликата е чувствителна. 

Другият е ударът, който нанесе 
образователната система. Заради 

качването на заплатите повсеместно 
психолозите от ЦОП станаха училищни 

психолози и в момента е ужасен 
проблема. 

Всички специалисти по социални  
дейности, те са с много модификации,  
социално дело и социална педагогика  

имат право да работят като педагогически  
съветници и това вероятно се дължи  

на разликата в заплащането.  
Разликата е чувствителна.

Другият е ударът, който  
нанесе образователната система.  

Заради качването на заплатите  
повсеместно психолозите от ЦОП  

станаха училищни психолози и в  
момента е ужасен  

проблема.

Това го обясняваме на студентите 
още в първи курс…те знаят, че с това 

нещо като диплома пари се вземат 
в пробацията, полицията и затвора, 

правосъдието…
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Част от респондентите правят сравнение и със заплатите в сектора на услугите, където 
без да се изисква образование и квалификация, заплатите са значително по-високи и 
привлекателни.

7.3. МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ
Материалите и ресурсите за осъществяване на социална работа са свързани до голяма 
степен с вида на услугата, която се предоставя, както и с позицията, която заемат съ-
ответните специалисти. Проучването показва, че друг фактор, оказващ влияние върху 
създадените условия за осъществяване на социална работа, е това дали услугата се 
предоставя от община или НПО. Ръководителите на услуги, както и специалистите в 
ЦОП на НПО например споделят, че разполагат с транспорт или разходи за транспорт 
за осъществяване на мобилна работа в общността. Също така, според тях техническите 
средства са налични, например лаптопи и телефони, които улесняват комуникацията с 
клиентите и работата с документи. В същото време, в социалните услуги в общността, 
управлявани от общини, осъществяването на мобилна работа е по-скоро препоръка. 
Данните показват също, че в ЦНСТ мобилна работа не се осъществява. Работата в общ-
ността и подкрепата на семействата през различни консултативни и мобилни услуги е 
тема, която би следвало да се адресира в процеса на планиране на социални услуги по 
целия континуум от потребности. Целите и задачите на резидентните услуги за различни 
групи клиенти би следвало да бъдат дискутирани във връзка с постигането на социално 
включване в общността за клиентите.

Тези данни се потвърждават и от количественото проучване, според което основните 
дейности, които осъществяват социалните работници, са свързани с директна работа с 
клиенти вътре в услугата, по-малко с мобилна работа вътре в общността (виж Графика 
26, стр. 44). Това показва, че работата на терен е налична, но за по-малък % от работе-
щите в услугите, представена предимно в консултативните услуги за деца, предоставяни 
от НПО. Там са осигурени материали и ресурси за това тя да се осъществява.

7.4. ПРЕПОРЪКИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Анализирайки данните, свързани с работната натовареност, условията на труд, запла-
щане на труда, материали и ресурси, психологическа подготовка, умения и компетент-
ности за работа с трудни клиенти и други, се вижда, че голяма част от препоръките на 
специалистите са насочени именно към подобряване на тези компоненти на условията 
на труда (Фигура 30). 

Фигура 30. Препоръки от специалистите
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Фигура 30 Препоръки от специалистите 

 

  

препоръки

адекватно 
заплащане

оптимален 
бюджет

обучения 
според 

нуждите

надграждащи 
обучения

мобилни 
услуги

университетска 
подготовка

регулиране на 
професията

по-добро 
отношение

ясни 
критерии при 
назначаване
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7.5. ОБОБЩЕНИЕ НА ПОДКРЕПАТА ЗА РАБОТНАТА СИЛА

Основен показател 7: Средно ниво на заплащане на щатните 
социални работници и на другия персонал, зает в социалните 
услуги, като процент от средното ниво на заплащане на учи-
телите и здравните работници. 

Основен извод 7: Нивата на заплащане, в сравнение с други 
сектори, където могат да се реализират завършилите соци-
ални дейности, педагогика, психология и сходни хуманитарни 
направления са, по-ниски.

Помощен показател a): Процент на свободните работни мес-
та и ii) равнище на текучество на персонала, с разбивка по от-
делните категории на работната сила в социалните услуги, 
описани в Призив за действие 1.

Помощен показател б): Налични и влезли в сила стандарти за 
етичен кодекс и за систематична професионална овластява-
ща супервизия на социалната  работа, както и самопомощ на 
социалните работници от категории 1 и 6, работещи директ-
но с клиенти.

Помощен показател в): Осигурени финансови и логистични 
ресурси с цел да се гарантира, че работещите в социалните 
услуги, ангажирани с работа на терен и домашни посещения, 
са в състояние да извършват тези дейности без самите те 
да влизат в разходи, а също така и да работят в условия на 
безопасност.
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8. РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В СЪПЪТСТВАЩИТЕ СЕКТОРИ

8.1. РАЗВИТИЕ НА РАБОТНА СИЛА В СВЪРЗАНИЯ СЕКТОР НА СОЦИАЛНАТА ЗАКРИЛА
Четвъртата категория работещи са професионалисти в свързания сектор на социалната 
закрила от системата на АСП (ОИОХУСУ, Отдел „Социална закрила“) и системата на АЗ. 
Те са ангажирани с оценка на изпълнението на критериите за отпускане и с администри-
рането на паричните помощи, социалното осигуряване, пенсиите, социалните придобив-
ки и обезщетенията и услугите при безработица. Техните работни задачи предполагат 
знания и умения относно нормативната база и законодателството, работа с документи и 
административна информация (Фигура 31). 

Фигура 31. Специфика на работата на професионалисти в социалната закрила44 

 

Очакванията са, че завършилите висше образование в областта на социалните дей-
ности получават такава подготовка в рамките на своето образование, а специалистите 
със средно образование получават въвеждащо обучение в рамките на службите, където 
работят.

В АЗ повечето професионалисти са завършили висше образование в професионални 
направления, различни от хуманитарни и социални науки. Това предполага разработва-
не и прилагане на програми за обучение, свързани с комуникация с клиенти, подкрепа за 
развитие и запазване на трудови умения, намиране на работа и задържане на работното 
място.

8.2. РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В СВЪРЗАНИТЕ СЕКТОРИ
Петата категория работещи са професионалисти от свързаните сектори като здравео-
пазване, образование, правосъдие. Такива са: здравни медиатори, социални работници 
в болници, педагогически съветници, образователни медиатори и др. Техните работни 
задачи включват необходимост от знания и умения за работа със специфични клиенти 
от уязвими групи. Многообразието на групи потребители предполага и специфика на 
компетентностите им. В тази категория попадат професионалисти без изискване за об-
разователна квалификация, които получават обучение за осъществяване на работните 
си задачи по обучителни програми, професионалисти с образование в областта на соци-
алните дейности, които притежават необходимата квалификация, както и други специа-
листи с висше образование в различни професионални направления, които имат нужда 
от допълнителна квалификация за изпълняване на работните си задачи. В сферата на 
образованието например, част от длъжностите на педагогически съветници се заемат от 
професионалисти с образование в областта на социалната работа и социалната педаго-
гика, което е предпоставка за налична компетентност за работа с деца със специфични 
потребности и уязвимост. Тяхната квалификация и преквалификация, ако се налага, се 
осъществява от различни звена, включително университети, частни организации, цен-
трове за професионално обучение. 

44 Интервю професионалист държавна администрация

Социалната закрила правят  
работа на гише, те са де факто  

администратори.
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8.3. ОБОБЩЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА
 
Основен показател 8: Стандарти, чрез които се гарантира 
подобряване на ключовите компетентности на работната 
сила в свързаните сектори, определена в категории 4 и 5, и 
за подкрепа на възможностите за мултисекторно обучение и 
образование.

Основен извод 8: Не са идентифицирани общи стандарти за 
подобряване на ключовите компетентности в свързаните сек-
тори. Всеки сектор осигурява подкрепата за работещите спо-
ред собствените си цели и нормативи.
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9. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

9.1. ИЗВОДИ

ДЕФИНИРАНЕ 
НА РАБОТНАТА 
СИЛА

Социалните работници и специалисти в социалните услуги и служби, свър-
заните сектори на социалната закрила, образование, здраве и др. могат да 
бъдат категоризирани от гледна точка на нивото на отговорност, вземане 
на решения, директна работа с клиенти, образование и квалификация.

Преобладаващият дял от социалните работници и специалисти в услугите 
и социалните служби са с висше образование, магистърска и бакалавър-
ска степен. 

Анализът на категориите специалисти в социалните услуги показва, че про-
фесионалистите, парапрофесионалистите и медицинския персонал, 
които осъществяват специфична подкрепа за потребителите, са повече от 
социалните работници. 

Най-голям е делът на парапрофесионалистите в системата от социални 
услуги. Дейностите в социалните услуги са насочени в голяма степен към 
грижа и осигуряване на подкрепа на развитието на потребителите вътре 
в рамките на услугата и в по-малка степен към осъществяване на соци-
ална работа, насочена към развитие на социални умения и подкрепяща 
интегрирането в общността.

Географското разпределение на социалните работници в услугите и со-
циалните служби е неравномерно на територията на страната. Влияние 
върху броя им оказват съвкупност от фактори като брой население, дял на 
детското население и социално-икономическо развитие.

ПЛАНИРАНЕ 
НА РАБОТНАТА 
СИЛА

Наличните етични стандарти и организации, обединяващи социалните ра-
ботници, са с ограничен обхват.
Професията на социалния работник не е регулирана и стандартизира-
на, от гледна точка идентифициране на професионалната компетентност, 
свързана с работа с клиенти и рамка за разработване на учебните планове 
и програми на висшите училища, подготвящи професионалисти в помага-
щите професии. 
Уменията и компетентностите на работната сила зависят до голяма сте-
пен от университетското образование, но и от въвеждащата и надграж-
даща подготовка, която се получава в рамките на услугите. Многообрази-
ето на клиентите, целите и задачите изисква специфична компетентност, 
която на университетско ниво не винаги се придобива.

Анализът на натовареността показва голям дял на неработещите по слу-
чай, както и работа предимно с между 1 и 10 случая. Основните фактори, 
които оказват влияние върху натовареността, са свързани с вида на услу-
гата и модела на управление на случай. Броят на отворените случаи в 
социалните услуги съответства на възприемането за оптимална натоваре-
ност от страна на специалистите.

Анализът на работните задачи показва преобладаващ дял на времето, 
свързано с директна работа с клиенти в услугите, работа с документа-
ция, посещения в институции и служби. Работата със семейства, мул-
тидисциплинарни срещи по случай, екипни срещи, супервизии и обучения 
заемат много по-малка част от времето на специалистите.

Планирането на броя студенти във висшите училища се осъществява по 
формална процедура, която включва разработване на предложение за 
броя на студентите от страна на висшите училища, въз основа на въз-
можностите им и тяхната рейтингова оценка.
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РАЗВИТИЕ НА 
РАБОТНАТА 
СИЛА

В страната са създадени възможности за обучение по социални дейнос-
ти, както и по социална педагогика и други хуманитарни специалности, раз-
пределени на територията на България по сравнително равномерен начин. 

Липсата на стандарти и регулиране на професията води до различни 
разбирания, които се отразяват при разработването на учебните планове и 
програми. Учебните планове на специалност Социални дейности отразяват 
разбирането за широкоспектърност на специалността, като личи връзка 
с факултетите и катедрите, където са позиционирани. 

Студентите идентифицират темата за работа със семейства като най-
сериозния дефицит в тяхната подготовка. Друг съществен дефицит е и 
работата и управлението на случай, което е представено по-скоро теоре-
тично и като подход, отколкото през конкретиката на осъществяването му.

Връзката между научните изследвания и практиката на социалните ус-
луги, както и реформите в социалната сфера, е дискусионна. Процесът е 
много труден и се осъществява по-скоро на местно, отколкото на нацио-
нално ниво. 
Мотивите на студентите за избор на специалност Социални дейности са 
разнообразни и зависят от множество фактори: нагласа, свързана с пома-
гащите професии, обучение, включително практическо. Тази мотивация 
води част от завършилите в социалните услуги, където се предоставя въ-
веждащо обучение, менторство, супервизия.

Различната продължителност на обученията в рамките на услугите, как-
то и броят на супервизиите показва, че липсата на стандарт води до за-
висимост от различни вътрешни за услугата фактори и често препятства 
постигането на ефективност.

Възможностите за кариерно развитие на професионалистите вътре в 
рамките на социалните услуги са ограничени, като това зависи до голяма 
степен от доставчика и вида на услугата.

 
ПОДКРЕПА ЗА 
РАБОТНАТА 
СИЛА

Едно от основните предизвикателства в системата от социални услуги е 
високото текучество, което е валидно за младите специалисти, за които 
възможности за реализация с по-високо заплащане осигурява образовател-
ният сектор.

Ниските нива на заплащане, съчетани с имиджа на професията и рабо-
тата с трудни клиенти, както и условията на работа в част от услугите, 
препятстват задържането на специалисти. 

Текучеството е валидно за всички категории професионалисти, но особено 
видимо в резидентните услуги.

Материалите и ресурсите за осъществяване на социална работа са свър-
зани до голяма степен с вида на услугата, която се предоставя, както и с 
позицията, която заемат съответните специалисти

РАЗВИТИЕ НА 
РАБОТНАТА 
СИЛА В 
СВЪРЗАНИТЕ 
СЕКТОРИ

Специалистите в свързаните сектори, които осъществяват подкрепа за 
хора в риск, както в сферата на социалната закрила, така и в други секто-
ри, изпълняват различни задачи, тоест необходима е различна компетент-
ност.
Различните необходими компетентности произтичат от секторната норма-
тивна база и изисквания за заемане на длъжности.

Не са идентифицирани общи стандарти за подкрепа на работещите в 
свързаните сектори. 
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9.2. ПРЕПОРЪКИ

ДЕФИНИРАНЕ 
НА РАБОТНАТА 
СИЛА

Валидизиране на направената класификация по шестте базови катего-
рии на работната сила в социалния и свързаните сектори и приемането ѝ 
на национално ниво.

Разработване на стандарти или други регулативни документи, в които да 
се регламентира съответствие между функциите, компетентностите и 
квалификациите на работната сила в социалните услуги. 

Дефиниране на статута на социалните работници в рамките на услуги-
те, както и фокус върху ролята им, осигуряваща възможности за социално 
включване на потребителите. 

Дефинирането на статута и ролята на парапрофесионалистите в различ-
ните типове услуги може да бъде обект на бъдещи изследвания, както и на 
анализ относно техните роли и отговорности.

 

ПЛАНИРАНЕ 
НА РАБОТНАТА 
СИЛА

Планиране на работната сила в рамките на социалните услуги, въз основа 
на анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво 
според брой население, дял на рискови групи, социално-икономическо 
развитие и идентифициране на потребности по целия континуум (за всички, 
за уязвими групи, за групи с идентифициран риск, за групи, живеещи извън 
общността и др.).  

Планиране на работната сила в социалните услуги в съответствие с це-
лите им, свързани с постигане на социално включване на потребителите. 

Разработване на национални етични стандарти за помагащите професии 
и приемане от всички професионалисти. 

Стандартизиране и регулиране на професията социален работник и ра-
ботещ в социалните услуги и рамка за професионалната компетентност.

Планиране на нуждите на социалните услуги от работна сила и осъ-
ществяване на връзка с държавния план-прием на студенти в основните 
професионални направления.

Разработване на стандарти за натовареност и заплащане на труда на 
работещите в социалните услуги. Тези стандарти трябва да бъдат дифе-
ренцирани по вид услуга и спрямо различните целеви групи (за деца и 
родители, възрастни, хора с увреждания и др.).

Във връзка с разработването на стандарти за професията и броя социални 
работници на национално ниво, да се направи изследване на модела на уп-
равление на случай в страната, което да позволи преглед и актуализиране 
на методологията за управление на случай.

 
РАЗВИТИЕ НА 
РАБОТНАТА 
СИЛА

Стандартизиране на обучението по социална работа въз основа профил 
на професионална компетентност на социалните работници. 

Разработване на стандарти за въвеждащо и продължаващо професио-
нално обучение и подкрепа на работещите в социалните услуги и свърза-
ните сектори на социалната закрила. 

Разработване на стандарти за надграждащо обучение и супервизия на 
ръководителите на социални услуги.

Осигуряване на връзка между научните изследвания и практиката на со-
циалната работа, както и подкрепа за преподавателите по социална работа. 
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ПОДКРЕПА ЗА 
РАБОТНАТА 
СИЛА

Осигуряване на подкрепа на работната сила и преодоляване на текучест-
вото чрез повишаване на работната заплата, възможности за кариерно 
развитие и материални ресурси.

РАЗВИТИЕ  
НА РАБОТНАТА 
СИЛА В  
СВЪРЗАНИТЕ 
СЕКТОРИ

Регулиране на знанията и компетентностите, както и продължаваща 
подкрепа за работната сила в свързаните сектори във връзка с помагащия 
процес, които да са обвързани с техния подбор, развитие и атестация. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАМКА ЗА МОНИТОРИНГ

Таблица 3. Рамка за мониторинг

Призиви за действие Показатели Ключови въпроси
Призив за действие 
1. Определение за работната 
сила 

 ● Категория 1. Социални работни-
ци с висше образование

 ● Категория 2. Други специалисти 
в социалните услуги 

 ● Категория 3. Парапрофесиона-
листи в социалните услуги

 ● Категория 4. Работна сила в 
свързания  сектор на социалната 
закрила

 ● Категория 5. Работна сила в 
други свързани сектори 

 ● Категория 6. Практикуващи 
специалисти без висше образо-
вание, изпълняващи задачи в 
обхвата на социалната работа

Основен показател 1: 
Одобрен от правителството доку-
мент, съдържащ определение за 
работната сила в социални услуги 
и в свързаните сектори, като се 
използват категориите 1-6

 ● Какви са релевантните опреде-
ления за всяка категория (1-6) 
в национален контекст? 

 ● Какъв е общият брой на рабо-
тещите в социалната система? 

 ● Какъв е броят/делът на всяка 
категория (1 – 6)?

 ● Каква е структурата на работ-
ната сила в социалния сектор 
в България, включително гео-
графско разпределение, функ-
ции и отговорности за всяка 
категория (1-6)?

Призив за действие 2.  
Планиране на работната сила 

 ● Определяне на функциите, про-
цесите и отговорностите на ра-
ботната сила в социалните услуги 
и на квалификацията и компе-
тентностите, необходими за съ-
ответната заемана длъжност в 
цялата система и отразяване на 
същите в регулаторната рамка 
(законодателство или стандарти) 
за социалните услуги.

 ● Ангажимент за разработване на 
цялостни дългосрочни, средно-
срочни и краткосрочни планове 
за укрепване на работната сила в 
социалните услуги, включително 
действия за нейното развитие и 
подкрепа.

 ● Да се гарантира, че персоналът, 
натоварен с отговорността за 
участие в нормативно установе-
ните процеси за вземане на ре-
шения и имащ отношение към 
променящите живота интервен-
ции има по-високи технически 
компетентности, етичен кодекс и 
разполага с необходимата про-
фесионална подкрепа за взема-
не на добре обосновани решения 
и осъществяване на ефективни 
интервенции. 

Основен показател 2: 
Предприети стъпки за създаване 
и редовно актуализиране на на-
ционален план за  укрепване на 
работната сила във всяка държа-
ва, въз основа на формулирани 
приоритети на политиката в раз-
личните сектори, на оценка на по-
требностите на работна сила; за 
удовлетворяване на тези потреб-
ности, за планиране, изпълнение 
и редовен преглед.
Основен показател 3: 
Броят на персонала в категории 
1-3 и 6 (и съотношението на соци-
алните работници спрямо цялото 
население и спрямо целевата гру-
па от населението).
Показател за планиране a):
Средно работно натоварване за 
всеки вид категория работна сила 
в социалните услуги 1-2 и 6 във 
всяка държава  (с разбивка по по-
зиции за работа с деца и възраст-
ни и със селски/градски/ изключе-
ни общности)

 ● Какви са основните принци-
пи на планиране на работна-
та сила в социалния сектор в 
България по отношение на кон-
тинуума на потребности/услуги 
(например  картографиране, 
оценка на нуждите, ситуацио-
нен анализ и др.)?

 ● Какви са необходимите ком-
петентности (например длъж-
ностна характеристика, про-
фесионални стандарти за 
качество и др.) за всяка от 
шестте категории в работната 
сила?

 ● Какво е нивото на релевант-
ност на необходимите компе-
тентности и квалификация към 
нивото на отговорности и взе-
мане на решения?

 ● В каква степен нормативната 
рамка за социалните услуги 
отразява необходимите компе-
тентности и квалификации? 

 ● Каква е средната работна на-
товареност за всяка категория 
работна сила в социалните 
услуги (разгледана според тип 
услуга, работа с деца/възраст-
ни и селски/градски/маргинали-
зирани общности)?
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Призиви за действие Показатели Ключови въпроси
 ● Гарантиране на разумно работно 

натоварване с оглед оптимална 
ефективност на различните нива 
в системата. За квалифицира-
ните социални работници – не 
повече от 10-20 клиенти на со-
циален работник при работа по 
комплексни случаи.

 ● Ангажимент до 2030 г. да се пре-
махне възможността неквали-
фицирани служители да заемат 
длъжности, изискващи по-високи 
професионални компетентности, 
особено длъжности,  включващи 
нормативно установено вземане 
на решения в областта на закри-
лата на детето

 ● Ангажиране с принципа за оси-
гуряване на въвеждането на фи-
нансови механизми в подкрепа 
на планирането на работна сила, 
за да се гарантира справедливо 
обхващане от работната сила в 
социалните услуги на труднодо-
стъпните и изключените или мал-
цинствените общности

 ● Осигуряване на подходящи ин-
вестиции за развитието и под-
крепата за планирането на ра-
ботната сила  (гарантиране, че 
са спазени минималните задъл-
жения)

 ● Насърчаване постигането на ба-
ланс на работната сила в социал-
ните услуги по отношение на пол, 
увреждания и етническа принад-
лежност на всички нива на персо-
нала и управлението.

Показател за планиране б): 
Брой завършили специалност 
„Социална работа“ и други спе-
циалности в областта на соци-
алните услуги на годишна база и 
дял на завършилите, постъпващи 
и оставащи  в работната сила (с 
разбивка по позиции за работа с 
деца и възрастни и със селски/
градски/ изключени общности).

 ● Какъв е броят Бакалаври по 
социални дейности, социална 
педагогика и други професии 
в социалните услуги на година 
и делът от тях на включващи-
те се и оставащи в работната 
сила в социалния сектор (раз-
гледан според работа с деца/
възрастни и селски/градски/
маргинализирани общности)?

 ● Какъв е балансът по отноше-
ние на пол, етнос и увреждания 
сред работната сила в соци-
алните услуги на всички ниво 
(управленски позиции и персо-
нал)?

Призив за действие 3. 
Развитие на работната сила

 ● Всички бакалавърски програми 
по социална работа и по другите 
специалности се синхронизират с 
международните стандарти и ак-
туалните тенденции. Периодичен 
преглед на учебните програми 
като част от дългосрочния ци-
къл на планиране на работната 
сила с цел включване на ключови 
компетентности като напр. подхо-
ди, ориентирани към личността, 
междуличностно общуване, под-
ходи, основани на правата на чо-
века, овластяване на общността 
и социално-екологични модели 
на човешкото развитие, и осигу-
ряване на съответствие спрямо 
актуалните и нововъзникващите 
предизвикателства и приоритети 
в социалната политика във всяка 
държава и във всички сектори и 
услуги.

Основен показател 4: 
Анализ на пропуските в съдър-
жанието на бакалавърските про-
грами по социална работа и по 
други специалности (категория 2), 
спрямо международните стандар-
ти във всяка професия най-малко 
веднъж на 10 години. 

Основен показател 6: 
Въведени стандарти с цел да се 
гарантира, че ключовите компе-
тентности са залегнали в основа-
та на образователните програми 
по професиите на членовете на 
работната сила в социалните ус-
луги, и че са осигурени разноо-
бразни стажове като част от пред-
варителното  образование.
Основен показател 5: 
Въведени минимални стандарти 
за планирано и ресурсно осигу-
рено учене през целия живот и 
продължаващо професионално 
развитие на работната сила в со-
циалните услуги
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Призиви за действие Показатели Ключови въпроси
 ● Изграждане на капацитет на ака-

демичния персонал, зает с проуч-
ване, обучение и супервизия на 
стажовете по специалностите на 
работната сила в социалните ус-
луги, включително насърчаване 
на партньорства между универ-
ситети в различни държави, както 
в Европа и Централна Азия, така 
и извън региона.

 ● Изработване на стимули или дру-
ги механизми, които са в синхрон 
с кратко-, средно- и дългосроч-
ните планове за работната сила 
в социалните услуги, с цел да се 
гарантира желание от страна на 
студенти по социална работа и 
от други специалности след за-
вършване да бъдат изпратени на 
работа в селски или изключени 
общности. 

 ● Осигуряване на сериозен пред-
варителен практически опит в 
различни видове социални услу-
ги, като част от всички универси-
тетски програми по  социалната 
работа и по другите специално-
сти.

 ● Създаване на механизми за фи-
нансиране и съфинансиране в 
подкрепа на устойчивото обуче-
ние на работното място на всич-
ки членове на работната сила в 
социалните услуги, включително 
на ръководители и създатели на 
политики. 

 ● Осигуряване на въвеждащо 
обучение и наставничество при 
встъпване в нова длъжност в со-
циална услуга за всички членове 
на работната сила в социалните 
услуги.

 ● Осигуряване на систематично и 
съгласувано продължаващо про-
фесионално развитие на работ-
ното място, свързано с кратко-, 
средно- и дългосрочния цикъл 
на планиране, с цел да се гаран-
тира съответствие и синхрон на 
компетентностите с най-актуал-
ните тенденции при професията 
„социална работа“ в национален, 
регионален и глобален план и на 
всички нива - от директната ра-
бота с деца и семейства до упра-
влението и супервизията, сектор-
ните проучвания и създаването 
на политики. 

Показател за развитие a): 
Въведени механизми за поста-
вяне на практикуващите специа-
листи, изпълняващи задачи в об-
хвата на социалната работа или 
други задачи, изискващи профе-
сионална квалификация, под ръ-
ководството на професионалисти, 
и осигуряване на възможност за 
достъп до формално обучение за 
придобиване на професионална 
квалификация (брой завършващи 
професионално обучение всяка 
година) или за евентуалното им 
съкращаване до 2030 г. (брой на 
съкратените на годишна база).

 ● Кои са университетите, които 
обучават по социална работа 
(бакалавър и магистър по со-
циални дейности и други по-
добни специалности)?

 ● Какви са нуждите и пропуските 
в учебните програми в сравне-
ние с международните стан-
дарти и ключови компетенции, 
необходими за осигуряване на 
релевантност към появяващи-
те се предизвикателства в по-
литически план? 

 ● Има ли система за изграждане 
на компетентност на академи-
ците за изследване, обучение и 
супервизиране?

 ● В каква степен учебният план 
предоставя възможности за за 
практическо обучение преди 
постъпване на работа в услуги-
те? Съществува ли механизъм 
за мотивиране на студенти и 
завършили висше образование 
за работа в селски и маргина-
лизирани общности?

 ● Каква е системата за ментор-
ство и подкрепа на работното 
място?

 ● Съществуват ли технологични 
средства, чрез които работна-
та сила в социалния сектор да 
бъде подкрепяна? 

 ● Съществува ли система за про-
дължаващо професионално 
развитие, кариерно развитие и 
повишение за различните кате-
гории работна сила в социал-
ната система? Включва ли спе-
цифични обучения, супервизия 
и професионална подкрепа 
според типа квалификация, 
работни задачи, групи в риск и 
др.? 
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Призиви за действие Показатели Ключови въпроси
 ● Гарантиране, че парапрофесио-

налистите и практикуващите спе-
циалисти изпълняващи задачи в 
обхвата на социална работа имат 
достъп до редовно обучение на 
работното място за изграждане 
необходимите за длъжностите им 
компетентности и етични ценнос-
ти и се ръководят по подходящ 
начин от социални работници. 

 ● Подкрепа за обучение, съдейст-
ващо за кариерното развитие на 
социалните работници, другите 
специалисти и парапрофесиона-
листите, когато е уместно. Осигу-
ряване на възможности опитните 
професионалисти да поемат уп-
равленски функции и функции за 
провеждане на супервизия, или 
да се развият в посока провеж-
дане на изследвания и обучения 
по професиите и дисциплините, 
свързани със социалните услу-
ги. Поемане на ангажимент да се 
осигури възможност на опитните 
професионалисти в системата 
на социалните услуги или от ака-
демичната общност да могат да 
допринасят за разработването на 
политики и да изпълняват функ-
ции, включващи вземането на 
решения от страна на правител-
ството в областта на работната 
сила в социални услуги.

 ● Където е възможно, въвеждане 
на технологични постижения в 
подкрепа на работата на работ-
ната сила в социалните услуги 
с оглед постигане на по-добра 
ефикасност и ефективност.

Призив за действие 4. 
Подкрепа за работната сила  

 ● Осигуряване на адекватно запла-
щане, условия на труд и условия 
на наемане на работа за члено-
вете на работната сила в социал-
ните услуги, съизмерими с тези 
в секторите „Здравеопазване“ и 
„Образование“.

 ● Осигуряване на адекватна фи-
нансова подкрепа и мерки за без-
опасност при работа  на терен в 
общността, при която от членове-
те на работната сила в социални-
те услуги се очаква да пътуват, за 
да посетят клиентите си в домо-
вете им, както и да общуват с тях 
по телефона.

Основен показател 7: 
Средно ниво на заплащане на 
щатните социални работници и 
на другия персонал, зает в со-
циалните услуги като процент от 
средното ниво на заплащане на 
учителите и здравните работници. 

Помощен показател a): 
i) процент на свободните работни 
места и ii) равнище на текучество 
на персонала, с разбивка по от-
делните категории на работната 
сила в социалните услуги, описа-
ни в Призив за действие 1

 ● Какво е нивото на заплащане 
на работната сила в социалния 
сектор (1-6)? Сравнимо ли е с 
други сектори като здраве, об-
разование или частен сектор? 

 ● Какви са нивата на текучество 
и делът на свободни позиции 
за всяка категория? 

 ● Има ли достатъчно финансо-
ви и логистични ресурси, за да 
бъде реализирана мобилна ра-
бота (посещение по домовете 
и др.)?
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Призиви за действие Показатели Ключови въпроси
 ● Като се отчита фактът, че голяма 

част от заетите в социалните ус-
луги са жени, осигуряване на ин-
вестиции за безопасни и достой-
ни условия на работното място

 ● Осигуряване на наличен и влязъл 
в сила на етичен кодекс и гаран-
тиране, че се предоставя подхо-
дяща, професионална, овластя-
ваща супервизия и самопомощ 
за членовете на работната сила в 
системата на социалните услуги, 
заемащи длъжности, включва-
щи директна работа с клиенти в 
трудни житейски ситуации.

 ● Гарантиране, че ръководителите 
и създателите на политики, от-
говарящи за разпределянето и 
назначаването, подкрепата, пла-
нирането и развитието на работ-
ната сила в социалните услуги 
притежават необходимите зна-
ния и умения за изпълнение на 
задълженията си.

Помощен показател в): 
Осигурени финансови и логистич-
ни ресурси с цел да се гаранти-
ра, че работещите в социалните 
услуги, ангажирани с работа на 
терен и домашни посещения, са в 
състояние да извършват тези дей-
ности без самите те да влизат в 
разходи, а също така и да работят 
в условия на безопасност

Помощен показател б):  
Налични и влезли в сила стандар-
ти за етичен кодекс и за система-
тична професионална овластя-
ваща супервизия на социалната  
работа, както и самопомощ на 
социалните работници от катего-
рии 1 и 6, работещи директно с 
клиенти.

 ● Какви са етичните стандарти за 
практика в социалната работа 
и за системна професионална 
супервизия за овластяване на 
работещите, както и грижа за 
себе си на социалните работ-
ници в категории 1 и 6, които 
работят директно с клиенти? 

Призив за действие 5. 
Развитие на работната сила в 
свързаните сектори 

 ● Включване на необходимите ком-
петентности в предварителното 
обучение на работната сила в 
свързаните сектори, с функции за 
работа на терен, ранна иденти-
фикация, насочване и съвместна 
работа по случай или функции, 
изискващи ключови умения за 
междуличностно общуване, ори-
ентирани към личността и ком-
петентности за сътрудничество с 
общността, включително: служи-
тели в системите на социалното 
подпомагане и заетостта, поли-
цейски служители, специалисти 
в областта на образованието и 
здравеопазването, работещите в 
областта на ранното детско раз-
витие, специалисти в публичната 
администрация и техните ръко-
водители.

 ● Осигуряване на стимули и фи-
нансиране или съфинансиране в 
подкрепа на програми за мулти-
секторно и интердисциплинарно 
образование и обучение, като 
част от систематичното обучение 
на работното място и продължа-
ващото професионално разви-
тие на работната сила в другите 
сектори, изпълняваща функции 
свързани със социалната работа

Основен показател 8: 
Стандарти, чрез които се гаран-
тира подобряване на ключовите 
компетентности (вж. фиг. 1) на 
работната сила в свързаните сек-
тори, определена в категории 4 и 
5 и за подкрепа на възможностите 
за мултисекторно обучение и об-
разование

 ● Какви са стандартите за осигу-
ряване и подсилване на базови 
компетентности сред работна-
та сила в свързаните сектори в 
категории 4 и 5, както и за под-
крепа на междусекторно съ-
трудничество и образователни 
възможности?
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10.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕСПОНДЕНТИ

Таблица 4. Респонденти дълбочинни интервюта

N Метод Респонденти Локация Брой
1-3 Индивидуално дълбо-

чинно интервю (ИДИ)
Университетски  
преподаватели 

Русе, Шумен, 
Враца

3 интервюта с  
3 представители

4-7 ИДИ Ръководители на  
социални услуги  
(общински и предоста-
вяни от НПО) 

София, Русе, 
Шумен, Враца

4 интервюта с  
5 представители

8-9 ИДИ Представители на 
интегрирани услуги и 
свързани сектори 1

София, Шумен 2 интервюта с  
2 представители

10-11 ИДИ Представители на 
държавни институции 
АСП, МОН

София 2 интервюта с  
3 представители

Таблица 5. Респонденти фокус групи

N Метод Респонденти Локация Брой
1-2 Фокус-групова  

дискусия (ФГД)
Студенти София, Русе 2 фокус групи с  

8 студенти
3-4 ФГД Представители на 

работещи в социалния 
сектор от резиденти 
услуги, консултативни 
услуги, мобилна ра-
бота и дневни услуги, 
свързани сектори и др. 

Русе, Враца 2 фокус групи 
със 17 предста-
вители

5-6 ФГД Университетски  
преподаватели

София, Велико 
Търново

2 фокус групи с 
13 представите-
ли
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10.3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ВЪПРОСНИК ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ  
         СРЕД ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

1. Населено място....................................................................................(Моля, посочете)

2. Каква е вашата работна позиция?.....................................................(Моля, посочете)

3. Каква е услугата, в която работите?..................................................(Моля, посочете)

4. С каква група клиенти работите?
    Деца

    Възрастни

    Деца и възрастни

    Друго.................................................................................................(Моля, посочете)

5. Какво е вашето образование?
    Висше

    Средно

6. Каква е вашата образователна степен?
    Бакалавър

    Магистър

    Доктор

7. Каква е вашата специалност
    Социални дейности

    Социална педагогика

    Психология

    Специална педагогика

    Логопедия

    Рехабилитация

    Друга хуманитарна специалност .................................................(Моля, посочете)

    Друга специалност.........................................................................(Моля, посочете)

8. Кой университет сте завършили?.....................................................(Моля, посочете)

9. Колко години опит в социалната сфера имате?
    До 1 година

    От 1 до 3 години

    От 3 до 5 години

    От 5 до 10 години

    Над 10 години

10. Какъв е видът на услугата, в която работите?
    Консултативна
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    Консултативна с мобилен компонент

    Дневна

    Резидентна

    Комбинирана

    Друго.................................................................................................(Моля, посочете)

11. По колко случая работите средно на месец?..................................(Моля, посочете)

12. Колко отворени случая имате в момента?......................................(Моля, посочете)

13. Как бихте определили границите на натовареност на служителите от гледна 
точка на брой отворени случаи, по които един социален работник може да работи 
годишно?
Минимална натовареност 
(при достигане на този 
брой, реално служителят 
има непълна работна 
натовареност)

Оптимален брой случаи 
(средната бройка, към 
която позволява да бъ-
дат качествено извър-
шени дейностите)

Максимален брой случаи  
(над този брой случаи качество-
то на работата пада, получават 
се пропуски и е необходимо 
да бъдат наети допълнителни 
служители)

Брой случаи: Брой случаи: Брой случаи:

14. Преминали ли сте въвеждащо обучение при постъпване на работа в социална-
та сфера? (Преминете на въпрос 16)

15. Каква беше продължителността на въвеждащото обучение?........(Моля, посочете)

16. Има ли система за въвеждане и подкрепа (менторска система) на специалисти-
те в социалната услуга?
   Да

   Не

17. Какво допълнително обучение сте преминали в социалната услуга и в каква 
степен беше полезно за повишаване на вашата професионална квалификация?

По-скоро помогна По-скоро не помогна Не мога да преценя
През последната 1 година (специализира-
но), организирано от доставчика на соци-
алната услуга 
През последната 1 година (специализира-
но), организирано от външна организация
Не съм преминавал

18. През последната година (2019) били ли сте обект на супервизия?

Брой супервизии От НПО От фирма Друг
Групова
Индивидуална
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19. Бихте ли се опитали да оцените каква част от работното си време сте прекара-
ли в различните професионални дейности през последния месец? (ако смятате че 
предходния месец не са били типични, моля дайте оценка за други предходни такива, 
които са по-скоро типични)?

Брой часове през месеца
Работа с документация
Посещения в семейство
Посещения в институции/служби
Директна работа с деца/възрастни
Директна работа със семейства
Явяване по дела в съда
Обучение
Екипни срещи

Друго …………………………………………….........................................…(посочете какво)

 

 



КАРТОГРАФИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА И СВЪРЗАНИТЕ СЕКТОРИ

87

10.4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЪКОВОДСТВА ЗА ИНТЕРВЮ

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНТЕРВЮ С ЕКСПЕРТИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

I. Представяне и въвеждане в темата и начина на осъществяване на интервюто
1. Представя се целта и задачите на картографирането, както и начина на използване на 

данните.

2. Представя се продължителността на интервюто, около 1 час, начина на задаване на 
въпроси, записването и др.

3. Представя се интервюиращия и неговата роля в проекта.

4. Участникът се моли да се представи: име, опит, години работа в сферата и др.

II. Планиране на работната сила в социалния и свързаните сектори
1. Имате ли информация как се осъществява планирането на работната сила в страна-

та? Например, имате ли информация относно това какви са потребностите на социал-
ната система и свързаните сектори? Как се събира такава информация? 

2. Доколко тази информация влияе върху планирането на приема във висшите училища 
в специалности, свързани със социална работа, педагогика/ психология и др.

3. Смятате ли, че програмите за обучения във висшите училища са актуални от гледна 
точка на съвременните изисквания към социалната работа?

III. Компетентност и подкрепа
1. Смятате ли, че има достатъчно подготвени специалисти за работа в социалната и съ-

пътстващите сфери? Ако да, с какво точно? Ако не, какви са основните проблеми?

2. Знаете ли какъв е етническият, полов и по отношение на уврежданията баланс сред 
работещите в социалната сфера?

3. Смятате ли, че има достатъчно мотивирани специалисти за работа в сферата? Ако да, 
какво ги мотивира? Ако не, какви са причините според вас?

4. Смятате ли, че регулаторната и политическа рамка намира отражение в подготовката 
на професионалистите в социалната сфера? Например, подготвени ли са завършва-
щите специалисти да работят по актуалните политики (ДеИ, хора с увреждания, въз-
растни и др.)?

5. Знаете ли каква е натовареността на работещите в социалната сфера? Има ли стан-
дарти за това и необходими ли са?

IV. Обучение и супервизия
1. Как се осъществява въвеждащо обучение и подготовка, преди започването на работа? 

Как точно се осъществява, колко време е необходимо, по какви теми? Има ли ментор-
ска система в услугите и социалните служби?

2. Има ли система за надграждащо/ продължаващо обучение? Как точно се осъществя-
ва, колко време е необходимо, по какви теми? 

3. Има ли система за супервизия на екипа? Как точно се осъществява, колко време е 
необходимо, по какви теми?

4. Има ли налични онлайн базирани обучителни системи? Ползват ли се и каква е тяхна-
та ефективност?
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5. Моля, посочете приблизително в колко обучения сте участвали през изминалата годи-
на и на какви теми.

6. Има ли други теми, които са важни за вашата работа и по които бихте искали да полу-
чите обучение? Моля, посочете.

7. Имате ли система от стимули и санкции, подкрепящи развитието на социалните работ-
ници? Ако да, моля да разкажете?

V. Заключителна част
1. Моля да допълните темите, според ваша преценка, ако са пропуснати въпроси.

2. Моля, дайте препоръки за повишаване ефективността на планирането, приема, обу-
чението и реализацията на социални работници и други подкрепящи професионали-
сти.

Благодаря!
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РЪКОВОДСТВО ЗА ИНТЕРВЮ С ПРОФЕСИОНАЛИСТИ/ ИНСТИТУЦИИ  
СВЪРЗАНИ СЕКТОРИ

I. Представяне и въвеждане в темата и начина на осъществяване на интервюто
1. Представя се целта и задачите на картографирането, както и начина на използване на 

данните.

2. Представя се продължителността на интервюто, около 1 час, начина на задаване на 
въпроси, записването и др.

3. Представя се интервюиращия и неговата роля в проекта.

4. Участникът се моли да се представи: име, опит, години работа в сферата и др.

II. Специфика на работата
1. Моля, разкажете малко за спецификата на своята работа. Какви са целите, дейности-

те и очакваните резултати.

2. С какви точно групи работите. Моля, посочете.

3. С колко клиенти приблизително на месец работите? Моля, посочете.

4. Моля, разкажете за основните постижения във вашата работа. Дайте конкретни при-
мери/ случаи, когато сте били доволни и резултатите са били положителни.

5. Моля, разкажете за основните трудности във вашата работа. Дайте конкретни приме-
ри/ случаи, когато сте били доволни и резултатите са били положителни.

6. Работите ли със свои колеги по съвместни случаи? Дайте конкретни примери за съв-
местна работа с лекари/ педагози.

III. Компетентност и подкрепа
1. Моля, разкажете малко за образованието си. Кой университет сте завършили? Дово-

лен ли сте от образованието си? Моля, уточнете. 

2. Планирахте ли да работите в социалната сфера или в друг сектор? Какво ви мотивира 
да изберете своята професия?

3. Смятате ли, че образованието ви е подготвило достатъчно теоретично и практически 
за настоящата ви работа? Ако да, с какво точно? Ако не, какво конкретно липсва в 
подготовката в университета за работата ви?

IV. Обучение и супервизия
1. Имаше ли въвеждащо обучение и подготовка, преди започването на работа? Как точно 

се осъществява, колко време е необходимо, по какви теми? Има ли менторска систе-
ма в услугата?

2. Има ли система за надграждащо/ продължаващо обучение? Как точно се осъществя-
ва, колко време е необходимо, по какви теми? 

3. Има ли система за супервизия на екипа? Как точно се осъществява, колко време е 
необходимо, по какви теми?

4. Има ли налични онлайн базирани обучителни системи? Ползвате ли ги и каква е тях-
ната ефективност?

5. Моля, посочете приблизително в колко обучения сте участвали през изминалата годи-
на и на какви теми.
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6. Има ли други теми, които са важни за вашата работа и по които бихте искали да полу-
чите обучение? Моля, посочете.

7. Имате ли система от стимули и санкции, подкрепящи развитието ви? Ако да, моля 
разкажете?

V. Заключителна част
1. Моля да допълните темите, според ваша преценка, ако са пропуснати въпроси.

2. Моля, дайте препоръки за повишаване ефективността на планирането, приема, обу-
чението и реализацията на социални работници и други подкрепящи професионали-
сти.

Благодаря!
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РЪКОВОДСТВО ЗА ИНТЕРВЮ С РЪКОВОДИТЕЛИ НА УСЛУГИ

I. Представяне и въвеждане в темата и начина на осъществяване на интервюто
1. Представя се целта и задачите на картографирането, както и начина на използване на 

данните.

2. Представя се продължителността на интервюто, около 1 час, начина на задаване на 
въпроси, записването и др.

3. Представя се интервюиращия и неговата роля в проекта.

4. Участникът се моли да се представи: име, опит, години работа в сферата и др.

II. Специфика на услугата и екипа
1. Моля, разкажете малко за услугата, която ръководите. Какви са целите й, целевата 

група, очакваните резултати.

2. Осъществявате ли мобилна работа и имате ли ресурси за това?

3. Моля, разкажете за екипа си, например колко човека работят, на какви длъжности, с 
какво образование и квалификация. Как са разделени по пол? 

4. Има ли социални работници с увреждания, от различни етнически групи? Ако да, при-
близително каква част от екипа?

5. Има ли незаети места в услугата? Кои са „най-дефицитните специалисти“? Как се 
справяте с този проблем, ако има такъв?

6. Имате ли разработена система за подбор на персонал, длъжности характеристики, 
други документи, свързани с наемането и описанието на основните работни задачи?

7. По колко случая средно на месец водят специалистите. Моля, разкажете за управле-
нието на случай във вашата услуга.

8. Има ли налични стандарти за знанията и уменията на работещите в социалната сфе-
ра? Необходими ли са? Ако е наличен процес на стандартизиране, как се осъществя-
ва? Кой участва, как се вземат решения и др.? 

9. Имате ли специални изисквания, стандарти за работещите в услугата? Какви са те? 
Моля, пояснете. 

III. Компетентност на екипа
1. Смятате ли, че завършилите социална работа/ социална педагогика имат необходи-

мата квалификация, теоретична и практическа подготовка, за да започнат директно 
работа с клиенти? Ако да, какво точно знаят и умеят да правят? Ако не, в каква област 
са основните пропуски?

2. Имате ли система за въвеждащо обучение и подготовка? Как точно се осъществява, 
колко време е необходимо, по какви теми? Има ли менторска система в услугата?

3. Имате ли система за надграждащо/ продължаващо обучение? Как точно се осъщест-
вява, колко време е необходимо, по какви теми? 

4. Имате ли система за супервизия на екипа? Как точно се осъществява, колко време е 
необходимо, по какви теми?

5. Има ли налични онлайн базирани обучителни системи? Ползвате ли ги и каква е тях-
ната ефективност?
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6. Имате ли система от стимули и санкции, подкрепящи развитието на специалистите? 
Ако да, моля, разкажете.

7. Успявате ли да осигурите конкурентно на другите сектори възнаграждение на екипа 
си? Ако да, какви са възможностите за това, моля, разкажете.

IV. Подкрепа и развитие на мениджърите на социални услуги
1. Имате ли специална подготовка по управление на социални услуги? Необходимо ли е 

мениджърите да бъдат подготвяни специално?

2. Доколко, според вас условията на работа в социалните услуги са мотивиращ фактор? 
Моля, посочете конкретно.

3. Какви са основните постижения в работата ви с екипа на услугата? Моля, разкажете.

4. Какви са основните предизвикателства в работата ви с екипа на услугата? Моля, раз-
кажете.

V. Заключителна част
1. Моля да допълните темите, според ваша преценка, ако са пропуснати въпроси.

2. Моля, дайте препоръки за повишаване ефективността на планирането, приема, обу-
чението и реализацията на социални работници и други подкрепящи професионали-
сти.

Благодаря!
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РЪКОВОДСТВО ЗА ИНТЕРВЮ С УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
ПО СОЦИАЛНА РАБОТА/ ПЕДАГОГИКА

I. Представяне и въвеждане в темата и начина на осъществяване на интервюто
1. Представя се целта и задачите на картографирането, както и начина на използване на 

данните.

2. Представя се продължителността на интервюто, около 1 час, начина на задаване на 
въпроси, записването и др.

3. Представя се интервюиращия и неговата роля в проекта.

4. Участникът се моли да се представи: име, опит, научни титли, от колко години се зани-
мава с преподаване и др.

II. Планиране на приема в университетите
1. Как според вас се планира приемът в специалност социална работа/ социална педаго-

гика като брой на бъдещи студенти? Какви са основните принципи на това планиране?

2. Какви са основните фактори, които оказват влияние върху това планиране?

3. Знаете ли как се събира информация и как се анализират потребностите от работна 
сила в социалната и съпътстващите сфери?

4. Мислите ли, че броят на приетите/ завършили специалност социална работа/ социал-
на педагогика бакалавърско ниво е съответстващ на потребностите на социалната и 
съпътстващите сфери?

5. Как се планира приемът в магистърските програми? Как се взема решение относно 
тези програми, като специфика и насоченост?

6. Знаете ли какъв е броят на завършващите на годишна база? Дали тази информация 
се събира и обработва?

7. А каква част от завършващите се реализират в социалната област и съпътстващите 
сектори?

III. Учебни програми
1. Какви са необходимите компетенции за завършилите социална/ социална педагогика? 

Има ли разлика в тези изисквания в двете специалности?

2. Има ли налични стандарти за знанията и уменията на работещите в социалната сфе-
ра? Необходими ли са? Ако е наличен процес на стандартизиране, как се осъществя-
ва? Кой участва, как се вземат решения и др.?

3. Как се разработват учебните планове, има ли водещи принципи и стандарти? Моля, 
пояснете поотделно за бакалавърските и магистърските програми.

4. Кои са задължителните базови компетентности на социалните работници според вас? 
Моля, посочете ги.

5. Има ли специфика в обучението за работа в социалния и съпътстващите сектори? 
Какви конкретно, моля, посочете.

6. В каква степен, според вас, регулаторната рамка и политиките у нас намират отраже-
ние и променят учебните програми, например деинституционализацията, нов Закон за 
социалните услуги и др.?

7. Какви, според вас са пропуските в учебната програма/ учебен план в сравнение с меж-
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дународните стандарти и ключови компетентности, необходими за това социалната 
работа да отговори на променящите се предизвикателства в социалната среда? Дайте 
конкретни примери!

IV. Връзка на обучението с практиката на социална работа
1. Какви са възможностите, според вас за осъществяване на практическо обучение? До-

колко тези възможности се оползотворяват ефективно?

2. Подготвени ли са достатъчно завършващите социална работа/ социална педагогика, 
за да започнат директно работа с клиенти? Ако, да с какво точно? Ако не, какви са 
основните пропуски?

3. Има ли механизми за мотивиране на студентите за работа с трудни общности и в труд-
но достъпни райони? Например, работа с деца с увреждания, работа със случаи на 
насилие, трафик, бежанци, крайно маргинализирани ромски общности, млади ромски 
майки и др.

4. Има ли според вас, групи клиенти, за работа с които социалните работници не са под-
готвени?

5. Знаете ли дали има система за продължаващо професионално обучение и професио-
нална подкрепа/ супервизия на работещите в социалните услуги?

6. Участвали ли сте в такива програми? Моля, дайте примери, ако имате такъв опит.

V. Подкрепа и развитие на университетските преподаватели
1. Как се осигурява връзката между научните проучвания и потребностите на социалната 

работа и практиката в социалните услуги?

2. Как се прави избор на теми за докторантски дисертации, например? Има ли система 
за анализ на потребностите от знания на системата от социални услуги?

3. Има ли и какви са възможностите на преподавателите да осъществяват научни проуч-
вания? Правят ли се съвместни проучвания със социални услуги?

4. Доколко тези научни проучвания намират приложение в разработването на методи и 
подходи в практиката по социална работа? Има ли такъв механизъм?

VI. Заключителна част
1. Моля да допълните темите, според ваша преценка, ако са пропуснати въпроси.

2. Моля, дайте препоръки за повишаване ефективността на планирането, приема, обу-
чението и реализацията на социални работници и други подкрепящи професионали-
сти.

Благодаря!
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10.5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЪКОВОДСТВА ЗА ФОКУС ГРУПИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ФОКУС ГРУПА СПЕЦИАЛИСТИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

I. Представяне и въвеждане в темата и начина на осъществяване на интервюто
1. Представя се целта и задачите на картографирането, както и начина на използване на 

данните.

2. Представя се продължителността на дискусията, около 1 час, начина на задаване на 
въпроси, записването и др.

3. Представя се интервюиращия и неговата роля в проекта.

4. Участниците се молят да се представят: име, опит, години работа в сферата и др.

II. Възприемане на социалната работа и специфика на услугата
1. Моля, представете си, че имате възможност да представите социалната работа и со-

циалния работник с една дума. Каква би била тя? Подканя се всеки участник да каже 
мнението си.

2. Моля, разкажете малко за услугата, където работите. Какви са целите и целевата гру-
па, очакваните резултати.

3. Осъществявате ли мобилна работа и имате ли ресурси за това?

4. Моля, разкажете за екипа на услугата, например колко човека работят, на какви длъж-
ности, с какво образование и квалификация. Как са разделени по пол? 

5. Има ли социални работници с увреждания, от различни етнически групи? Ако да, при-
близително каква част от екипа?

6. Има ли незаети места в услугата? Кои са „най-дефицитните специалисти“? Как се 
справяте с този проблем, ако има такъв?

7. Имате ли разработена система за подбор на персонал, длъжности характеристики, 
други документи, свързани с наемането и описанието на основните работни задачи?

8. По колко случая средно на месец водят специалистите. Моля, разкажете за управле-
нието на случай във вашата услуга.

9. Имате ли специални изисквания, стандарти за работещите в услугата? Какви са те? 
Моля пояснете. 

III. Компетентност на екипа
1. Смятате ли, че завършилите социална работа/ социална педагогика имат необходи-

мата квалификация, теоретична и практическа подготовка, за да започнат директно 
работа с клиенти? Ако да, какво точно знаят и умеят да правят? Ако не, в каква област 
са основните пропуски?

2. Имате ли система за въвеждащо обучение и подготовка? Как точно се осъществява, 
колко време е необходимо, по какви теми? Има ли менторска система в услугата?

3. Имате ли система за надграждащо/ продължаващо обучение? Как точно се осъщест-
вява, колко време е необходимо, по какви теми? 

4. Имате ли система за супервизия на екипа? Как точно се осъществява, колко време е 
необходимо, по какви теми?
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5. Имате ли система от стимули и санкции, подкрепящи развитието на специалистите? 
Ако да, моля разкажете?

6. Доколко, според вас условията на работа в социалните услуги са мотивиращ фактор? 
Моля, посочете конкретно.

7. Какви са основните предизвикателства в работата ви с клиенти? Моля, разкажете.

IV. Продължаващо обучение
1. Бихте ли посочили основните теми, по които имате потребност от обучение и подкре-

па. Подканя се всеки участник да посочи поне по 5 теми и да ги запише на лист. След 
това се обсъждат от гледна точка на подобие и се прави общ списък на групата.

2. Какви са предпочитаните форми на обучение?

3. Има ли налични онлайн базирани обучителни системи? Ползвате ли ги и каква е тях-
ната ефективност?

V. Заключителна част
1. Моля да допълните темите, според ваша преценка, ако са пропуснати въпроси.

2. Моля, дайте препоръки за повишаване ефективността на планирането, приема, обу-
чението и реализацията на социални работници и други подкрепящи професионали-
сти.

Благодаря!
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РЪКОВОДСТВО ЗА ФОКУС ГРУПА СТУДЕНТИ

I. Представяне и въвеждане в темата и начина на осъществяване на интервюто
1. Представя се целта и задачите на картографирането, както и начина на използване на 

данните.

2. Представя се продължителността на дискусията около 1 час, начина на задаване на 
въпроси, записването и др.

3. Представя се интервюиращия и неговата роля в проекта.

4. Участниците се молят да се представят: име, интереси, мотивация за обучението по 
социална работа/ педагогика

II. Възприемане на социалната работа и специфика на услугата
1. Моля, представете си, че имате възможност да представите социалната работа и со-

циалния работник с една дума. Каква би била тя? Подканя се всеки участник да каже 
мнението си.

2. Моля, разкажете малко за обучението в специалността, където учите. Какви са най-
важните теми, учебни дисциплини, какво ви е направило най-силно впечатление в 
обучението до момента?

3. Какво ви мотивира да запишете тази специалност? Какво си представяте, че ще рабо-
тите след завършването си? Моля, посочете.

III. Компетентност на студентите
1. Смятате ли, че когато завършилите социална работа/ социална педагогика имат не-

обходимата квалификация, теоретична и практическа подготовка, за да започнат ди-
ректно работа с клиенти? Ако да, какво точно знаят и умеят да правят? Ако не, в каква 
област са основните пропуски?

2. Моля, посочете групите клиенти, с които си мислите, че ще бъде най-трудно да рабо-
тите?

3. А най-лесно? Моля, посочете конкретно, както и причините за това.

4. Смятате ли, че практическото обучение е достатъчно, за да развиете уменията си за 
работа с клиенти? Разкажете за обучението по практика.

5. Доколко, според вас условията на работа в социалните услуги са мотивиращ фактор? 
Моля, посочете конкретно.

IV. Продължаващо обучение
1. Бихте ли посочили основните теми, по които имате потребност от обучение и подкре-

па. Подканя се всеки участник да посочи поне по 5 теми и да ги запише на лист. След 
това се обсъждат от гледна точка на подобие и се прави общ списък на групата.

2. Какви са предпочитаните форми на обучение?

3. Има ли налични онлайн базирани обучителни системи? Ползвате ли ги и каква е тях-
ната ефективност?

V. Заключителна част
1. Моля да допълните темите, според ваша преценка, ако са пропуснати въпроси.

2. Моля, дайте препоръки за повишаване ефективността на планирането, приема, обуче-
нието и реализацията на социални работници и други подкрепящи професионалисти.

Благодаря!
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10.6. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СПИСЪК С ИЗТОЧНИЦИ

Таблица 6. Списък с източници

№ Сектор Нормативен документ Линк за достъп
1 Социален НАРЕДБА № РД-07-6 от 10 октомври 2012 г. за 

кариерно развитие на социалните работници в 
Агенцията за социално подпомагане

http://dv.parliament.bg/DVWeb/
showMaterialDV.jsp;jsessionid=D
A4F02191F8EBD50C0F418FDB9
1B0FD5?idMat=69414

2 Социален Международна дефиниция на професията Соци-
ална работа, приета на Общата среща на Между-
народната федерация на социалните работници 
в Монреал, Канада, юли 2000

https://www.ifsw.org/what-is-
social-work/global-definition-of-
social-work/

3 Образование НАРЕДБА за приобщаващото образование https://www.mon.bg/
upload/18440/nrdb_
priobshavashto_181218.pdf

4 Здраве-
опазване

МЗ, ПРАВИЛНИК за устройството, дейността 
и вътрешния ред на центровете за комплексно 
обслужване на деца с увреждания и хронични 
заболявания

https://www.mh.government.bg/
media/filer_public/2016/11/15/
pravilnik-ustrdejnostwytreshen-
red-centrove-kompleksno-
obsluvwane-deca-uwrevdaniq.pdf

5 Образование НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, дирек-
торите и другите педагогически специалисти

https://www.mon.bg/
upload/20374/nrdb15_22072019_
statut_uchiteli.pdf

6 Образование ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на 
регионалните центрове за подкрепа на процеса 
на приобщаващото образование

https://www.mon.bg/
upload/14808/pravilnik-RCPPPO.
pdf

7 Социален Устройствен правилник на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/
pages/pravilnitsi/

8 Социален Устройствен правилник на Агенция за социално 
подпомагане

https://www.lex.bg/laws/
ldoc/2135463381

9 Вътрешни 
работи

Правилник за организацията и работата на до-
мовете за временно настаняване на малолетни 
и непълнолетни

https://www.lex.bg/laws/ldoc/-
13064192

10 Правосъдие Правилник за прилагане на Закона за изпълне-
ние на наказанията и задържането под стража

https://www.gdin.bg/
pravna-ramka/natsionalno-
zakonodatelstvo/pravilnik-za-
prilagane-na-zinzs

11 Образование Закон за предучилищното и училищното  
образование 

https://www.mon.bg/
upload/12190/zkn_
PUObr_180717.pdf

12 Социален Закон за социално подпомагане https://lex.bg/laws/
ldoc/2134405633

13 Социален Правилник за прилагане на закона за социално 
подпомагане

https://www.lex.bg/laws/ldoc/-
13038592

14 Социален Методики и методически указания на АСП http://www.asp.government.bg/
metodiki-i-metodiceski-ukazania

15 Социален Закон за личната помощ https://lex.bg/bg/laws/
ldoc/2137189250

16 Социален Закон за социалните услуги https://www.lex.bg/bg/laws/
ldoc/2137191914

17 Социален Национална програма „Асистенти на хора  
с увреждания“

https://www.az.government.bg/
pages/nacionalna-programa-ahu/




