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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност на проблема
Социалната политика на дадена държава е съвкупност от специфични
дейности, които целят да регулират социалните отношения между различни по
своето социално положение субекти. Този подход към изясняването на
социалната политика се нарича още функционален и по същество разглежда
социалната политика като дейност за регулиране на отношенията на равенство
или неравенство в обществото. Той дава възможност да се търсят неравенства в
икономическите позиции на индивидите във връзка със собствеността, труда и
условията за труд, разпределението на доходите и потреблението, социалното
осигуряване и здравеопазването, да се търсят източниците за тези неравенства и
тяхната социална оправданост или неоправданост. Белег на тази политика е
социалната работа (дейност). Като термин социалната работа се разбира и като
вид професия, и като система от специализирани институции, и все помногообразни практики, които, за да бъдат ефективни, следва да използват
интегрирано знание от фундаменталните науки за човека и обществените
групи, за обществото като цяло.
В световната практика социалната работа се възприема като една
изключително важна и престижна помощна професия. Западните изследователи
я определят като професията на XXI-ви век, а социалната работа се превръща в
най-разпространената междудисциплинарна професия на XXI-ви век. Развитието
й се определя от връзката и взаимодействието на няколко процеса – нейната
институционализация, идентификация и интернализация на фона на
европейската интеграция и глобализация.
В България разбиранията за социална работа се обединяват около няколко
момента – че тя е интегративна дейност, със самостоятелна наука и практика,
помощна професия, със свое специфично поле, „форма на социална
интервенция”, насочена към индивида, семейството, групата и общността, за
възпитание и превъзпитание, социализация и ресоциализация, интеграция и
реинтеграция, адаптация и реадаптация. Разглежда се като цялостна
интегративна система. Основната й цел се свързва с превенцията, с
преодоляването или решаването на социални проблеми и рискове за личността.
Възраждайки се отново преди петнадесет години, социалната работа се
превръща във важна част от помощните професии и навлиза в професионалното
пространство чрез заявяване на приоритетите на професията в нови нормативни
документи, включването й в регистъра на специалностите в България,
въвеждане на образователен ценз за социалните работници, академичното й
представяне, определяне на квалификационните й характеристики и
компетенции, изисквания към професионалната дейност на социалните
работници и т.н. Собственият й път на развитие преминава през проучване на
опита на модерните пазарни икономики, адаптиране и прилагане на успешни
практики. В годините на преход обществото ни се сблъска със сериозни
социални проблеми. За някои от тях бяха намерени социалнополитически
механизми за регулиране и съответната процедурна форма.
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Основните проблеми на социалната работа като дейност на обществото,
като държавна дейност, неотделима част от социалния, институционен и
политически живот, са: ненавременно и неадекватно подпомагане или
обслужване на нуждаещите се лица, семейства, домакинства, социални групи;
неадекватна кореспонденция с европейските стандарти и критерии при
осъществяване на социалната работа, като се имат предвид нашите национални
традиции и опит; липса на координация и съгласуване на социалната работа по
видове, форми, йерархични равнища; липса на взаимодействие (общуване,
диалог) на социалния работник с клиента (групата) в посока хуманизъм,
демократичност и спазване на етиката; липса на професионална квалификация
(знания, умения, опит) на социалните работници и помагащите лица. В общи
линии конкретните измерители могат да бъдат дефинирани по различен ред и в
различен порядък, но общото, което ги обединява, е социалната ефективност на
процеса.
В каквато и величина да се изразява ефективността на функциониращата
и развиващата се социална система, тя винаги се явява резултат от действията
на всички фактори на системата в тяхната съвкупност, представяна като
интегративна резултативност. При това е важно да се подчертае, че каквато и
екстраординарно ефективна да бъде дейността на отделно взетите фактори в
социалната система, нейната висока ефективност може да бъде осигурена само
от съответстващото качество на системното социално взаимодействие. То
произлиза като нейно неотменимо органично свойство, служи като общ
алгоритъм и универсален мотивационен механизъм за дейността за всички
фактори в дадената система.
Връзката между икономическата и социалната ефективност е сложна. В
основата на ръста на икономическата ефективност обикновено е поставен
следният методически принцип, според който реализацията на социалната
програма сама по себе си е длъжна да стане катализатор за ефективно
икономическо развитие. Средствата, изразходвани от обществото за
удовлетворяване на социалните потребности, в края се връщат във вид на
повишаване на социалната и трудовата активност. В тази система реализацията
на социалното управление се явява в крайна сметка като един от подчинените
фактори за достигане на икономическа ефективност.
Социалният обект, а това е обектът на управление, към който се отнася
понятието за социална ефективност, е достатъчно сложен по своята структура.
Той обхваща цялата съвкупност от съществуващите в обществото социални
връзки и отношения. Самите цели за социално управление неизбежно засягат
цялото „пространство” на тези връзки и отношения, включвайки социалната
система (социума) в цяло, социалните групи (общности) и отделните индивиди
(личности). Изхождайки от това и ефективността от социалноуправленската
дейност, следва да се мисли в съвкупната оценка за развитието на всички
страни, аспекти и компоненти на социалната система.
Разгледаното по-горе съотнасяне на ефективната социална дейност с
целите на обществения прогрес показва един от важните моменти на социална
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връзка и взаимозависимост между общосистемните, социално-груповите и
индивидуално-личностните измерения на социалната активност, съвкупния и
като правило дълготраен характер на нейното проявление.
Под социално въздействие в тесния смисъл на думата се разбира
влиянието върху заетостта, създаването на нови работни места, на
образованието и обучението, самообразованието, на здравето и качеството на
живот, на общуването в социалните групи и между тях, на социалната
сплотеност и социална сегрегация в рамките на локалната териториална
общност. В този случай задачата се състои в това да се отговори на въпросите
кой печели и губи, ако предполагаемото действие се проведе, в какво се
изразяват и как се разпределят социалните разходи и ползи.
Поради крайната сложност при отчитането и оценката от стратегическите
и дълговременните последствия от социалните мероприятия в рамките на
широкия социален подход при определяне на социалната ефективност ние
разглеждаме социалната ефективност от осъществяваните от държавата
програми тясно практически. А това означава най-висока резултативност при
решаване на конкретен социален проблем.
Социалната работа в границите на нашата държава не е затворена за
„чужди влияния“. Тя е под въздействието на универсализиращите и
унифициращи тенденции на глобализацията. Международните организации,
свързани с професионалната общност на социалните работници и училищата по
социална работа са особено активни в професионалния обмен. Тяхна заслуга е
приемането на международна дефиниция за социална работа, както и
инициативата за изработване и установяване на световни квалификационни
стандарти. В източноевропейските страни широко навлизат евроамериканските теории и приложни модели на социална работа. С това се
създават условия за обновяване на бюрократизираните държавни системи за
социално подпомагане. В същото време се извършва културен и професионален
обмен, който поставя практиката в тези страни на нова основа. Посредством
финансовата и методическа помощ, получавана по линия на различни проекти и
програми, страните от Източна Европа модернизират системите си като
възприемат западни модели в социалното подпомагане. Европейският съюз
насърчава усилията на тези страни като предлага механизми за
институционално изграждане на техните администрации. Финансира
вътрешните реформи като им дава възможност да създадат определени или да
трансформират вече съществуващи структури, които да получат подкрепа чрез
достъп до практици - експерти с опит в съответната област. Предлаганите
модели на социална работа изискват внимателен анализ като се отчитат
различията в обществата по отношение на етнокултурни традиции и философия
на живот. Моделите предполагат по-различни от нашите социални,
икономически и институционални условия. Трудно биха могли да се използват
без съществена модификация и адаптация към българската среда,
съобразявайки се с традициите, опита и подготовката на социалните работници.
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Системата от научни знания, необходими за практикуването на
социалната работа в България започва да се изгражда. Използват се предимно
преводни публикации като специализираната научна литература на български
език е недостатъчна. Към сферата на социалната работа се насочват
специалисти от сродни научни специалности (психолози, педагози, социолози,
медици и др.). Това е естествено, тъй като социалната работа има
интердисциплинарен характер. Те поставят началото на социалната работа като
научна област, а в последните години към тях се присъединяват и подготвени
от тях специалисти по социални дейности. Полагат се усилия за приемане на
единна терминология и обособяване на основно структурно ядро от знания,
оформящо облика на социалната работа като наука. Все още обаче съществуват
проблеми при структуриране на научната база на социалната работа и не е
преодоляна тенденцията на привнасяне на теоретични модели от други науки,
при което специалистите се отъждествяват със специалността, от която идват, а
социалната работа се педагогизира, представя се като приложна психология и
др.
Приоритетите на стратегия „Европа 2020” за интелигентен и приобщаващ
растеж са в основата на перспективите за развитие на България като страна –
член на Европейския съюз. Тяхното постигане на национално равнище е силно
обусловено от политиките за развитие на българското образование. Високото
качество на професионалното образование и обучение (ПОО) е условие за
усъвършенстването на притежаваните и за постигането на нови умения. Това е
основа за постигане на съответствие с изискванията на пазара на труда,
подобряване на заетостта и увеличаване на икономическия растеж.
Недостатъците в професионалната подготовка се отразяват негативно
върху икономическите резултати и водят до забавяне на обществения прогрес.
Същевременно проявяващото се у нас през последните години влошаване
баланса на пазара на труда по отношение на съответствието между търсене и
предлагане на висококвалифицирана работна сила предизвиква затруднения в
производството и социално напрежение поради безработицата. Такава ситуация
е несъвместима с перспективите за развитие на страната ни в условията на
глобализация и като равностоен, пълноценен член на Европейския съюз
съобразно концепциите, програмите и правилата за неговото развитие. Поради
това са необходими адекватни действия за съществено подобряване на
предлагането на продължаващо професионалното обучение.
Казаното
подчертава
актуалността
на
въпроса:
Какъв
специалист/професионалист е социалния работник в България? Какви са
неговите потребности от продължаващо професионално обучение с цел
повишаване качеството и ефективността на социалната работа изобщо?
2. Цели, задачи и обект на изследването
Обект на дисертационния труд са социалните политики и инструменти
като основа за развитие и изграждане на капацитет за ефективно социално
подпомагане.
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Целта е създаване и верификация на научна теория с приложен характер
за социалното развитие и разработване на адаптирани научноприложни модели
за повишаване ефективността на социалното подпомагане, насочени към
развитие и усъвършенстване на социалната политика, социалните предприятия
и подготовката на специалисти по социални дейности чрез продължаващо
професионално обучение.
За изпълнение на поставената цел са конкретизирани четири
научноизследователски задачи:
 Анализ и оценка на съвременните подходи в изследванията на
социалната политика и социалната работа.
 Изследване на социалната икономика и социалните предприятия като
модел за ефективно социално подпомагане и социално развитие.
 Изследване на системата за продължаващо професионално обучение в
България като инструмент за социално развитие и подготовката и
професионалната квалификация на специалистите по социални дейности.
 Разработване на модел на система за подготовка и професионална
квалификация на специалисти по социални дейности в България чрез
продължаващо професионално обучение.
Теза: на основата на изследване на съвременните научни подходи и
концептуални основи на социалните политики в световен мащаб и в страната, и
анализ на тенденциите, проблемите и предизвикателствата, свързани със
социалното развитие, се налага необходимостта от нов научен подход и
научнотеоретични постановки с приложен характер към системата за социално
подпомагане, насочени към постигане на синергичен ефект от комплексното
развитие на социалната политика (приоритет на държавата), социалната
икономика и социалните предприятия и подготовката и професионалната
квалификация на специалистите по социални дейности.
Обхватът на научноизследователските търсения е: теоретичен и
експериментален; времеви: 2010-2016 г.; управленски нива: национално и
регионално; обхват: социална икономика; социални политики; социално
управление, социално подпомагане; продължаващо професионално обучение;
понятиен апарат: наборът от използваните изразни средства (хора, личност,
човешки ресурси, работници, работодатели) е използван в смисъла на човешки
ресурси и тяхното управление като част от ресурсното управление; ресурсност:
материални, финансови, човешки, информационни ресурси; причини и
следствия: в зависимост от динамиката в социалната среда.
За по-голяма конкретност и значимост на труда изследванията са
извършени при определени допустими ограничения. Те са породени от
многоаспектността на социалните политики и разглежданите социални
процеси, като за целите на настоящия труд акцентите са поставени върху
ефективността на социалните процеси, социалните предприятия, социалните
дейности и системата на професионално продължаващо обучение.
Информационната база е за определен времеви период, в който е възможна
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съпоставимостта на различни данни и информация съобразно статистическите
изследвания на НСИ, МТСП, АЗ и АСП.
Нормативната уредба на изследваната проблематика е съобразена към
края на 2016 г.
Използваните научноизследователски методи за решаване на поставените
задачи при постигане на посочената цел са систематизирани в две групи:
 теоретични методи: системен, икономически и мениджърски подход,
интердисциплинарен подход, подход за социално програмиране; теория на
риска, теория на вероятностите, инструментариум на математическото
моделиране, системен анализ и синтез, сравнение, конкретизация, обобщение,
индукция и дедукция, теория на процесното управление и други известни на
обществено-научното познание методи и средства;
 емпирични методи: наблюдение, измерване, експертна оценка,
прогнозиране, обработване на данни чрез математико-статистическите методи
и методи на теорията на вероятностите, Excel и др.
За удобство при използването и нагледното илюстриране получените
крайни резултати (схеми, графики, статистическата и графичната
интерпретация на изследванията) са посочени в завършен вид.
3. Основни литературни източници
В изследването са използвани 94 литературни източници - на кирилица и
латиница. Изходна база при разработването на настоящия труд са нормативните
актове, имащи отношение към изследванията в него. Използвани са идеите на
съвременните теоретици на управленската и икономическата наука,
представени в научни и публицистични издания, книги, статии и на водещите
специалисти в практиката на социалното управление и активните социални
политики. Съобразно конкретиката, точността и достоверността, в изложението
в някои случаи се ползват дословно текстове от тези източници. В подкрепа на
изследванията и анализите са и натрупаните знания и личен опит.
4. Обсъждания
Резултатите от изследването са представени и обсъдени в Център по
хуманитарни науки на Бургаски свободен университет, като са включени и в
програмите на десетки национални и международни научнопрактически
конференции и семинари. Най-съществените положения и резултати от
дисертационното изследване намират отражение в над 120 публикации
съгласно приложен към настоящия автореферат списък.
II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Структура на дисертационния труд
Дисертационният труд е структуриран в съответствие с поставената цел,
научноизследователски задачи, работна хипотеза, обект и предмет на
изследване и отразява възприетия от автора подход към темата. Състои се от
увод, четири глави с по четири параграфа, заключение, списък на
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съкращенията, списък на използваната литература с общ обем от 323 страници.
Дисертационният труд има 10 приложения.
По конкретно съдържанието на дисертационния труд е структурирано
както следва:
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
УВОД
ГЛАВА ПЪРВА
СЪВРЕМЕННИ
ПОДХОДИ
В
ИЗСЛЕДВАНИЯТА
НА
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И СОЦИАЛНАТА РАБОТА
1.1. Концептуални основи, историческо развитие и съвременни
измерения на социалните политики
1.2. Социалната работа като процес – институционализация,
идентификация и интернационализация
1.3. Сравнителен анализ на добрите европейски и световни
практики в областта на социалната сигурност и българския опит
1.4. Структура на системата за социално подпомагане в България
ГЛАВА ВТОРА
СОЦИАЛНАТА
ИКОНОМИКА
И
СОЦИАЛНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ КАТО МОДЕЛ ЗА ЕФЕКТИВНО СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
2.1. Социалната икономика и Европейският социален модел –
потенциал на социалните предприятия за борба със социалното
изключване
2.2. Състояние и предпоставки за развитие на социалното
предприемачество в България
2.3. Стратегическа рамка за развитие на социалното
предприемачество в България
2.4. Подкрепа за развитие на социалното предприемачество в
България
ГЛАВА ТРЕТА
ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В
БЪЛГАРИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
3.1. Законодателна и институционална рамка на продължаващото
професионално обучение
3.2. Основни тенденции и влияещи фактори върху развитието на
продължаващото професионално обучение – европейски
измерения
3.3. Предизвикателства в осигуряване на качество на обучението
в продължаващото професионално обучение
3.4. Развитие на методологическата основа на продължаващото
професионално обучение в контекста на ученето през целия
живот
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4 стр.
6 стр.
16 стр.
16 стр.
26 стр.
36 стр.
47 стр.

84 стр.
84 стр.
96 стр.
124 стр.
134 стр.
152 стр.
152 стр.
160 стр.
174 стр.
183 стр.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА
СПЕЦИАЛИСТИ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ,
ЧРЕЗ ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
4.1. Професията социален работник – профил на социалния
работник и обезпечаване на системата за социално подпомагане
със специалисти
4.2. Изследване на потребностите от продължаващо
професионално обучение на специалистите по социални
дейности, предоставящи социални услуги
4.3. Проблемни области и предпоставки за подобряване на
кадровия потенциал на системата за социално подпомагане чрез
системите на продължаващо професионално обучение
4.4. Модел на система за подготовка и професионална
квалификация на специалисти по социални дейности в България,
чрез продължаващо професионално обучение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

201 стр.
201 стр.
216 стр.
271 стр.
281 стр.
296 стр.
299 стр.
302 стр.

ГЛАВА ПЪРВА. СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА
НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И СОЦИАЛНАТА РАБОТА
1.1. Концептуални основи, историческо развитие и съвременни
измерения на социалните политики
Понятието социална политика е анализирано в широк смисъл като
съвкупност от регулиращи въздействия на държавата и в частност на общините,
които се провеждат с цел да се осигурят равенство и справедливост в рамките
на икономическите възможности и задоволяване на основните жизнени
потребности на различните социални групи в обществото. Социалната
политика се основава на правно-нормативни, икономически, психологични и
др. механизми за въздействие, с оглед намаляване на социалното неравенство и
преодоляване на възникнали социални конфликти. В тесен смисъл понятието
социална политика е разгледано като средство за защита на хората при вече
възникнали неблагоприятни жизнени ситуации.
Основните констатации в резултат на направените анализи могат да бъдат
обобщени по следния начин:
Развитието на социалната политика в различните страни е тясно свързано
с природните, икономическите, културните, етническите и политическите
условия на живот. Формите и обхватът на социалната политика се обуславят от
конкретните обстоятелства на отделните исторически епохи. Изучаването на
социалната политика през различните периоди на човешкото общество създава
възможности за установяване на обективните закономерности и условия на
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развитие и на промени в социалните отношения с използване на съвременни
методи и прийоми.
Чрез социалната политика се утвърждават принципите на хуманност,
както и защитата и подпомагането на онази част от населението, която живее в
неравностойно социално положение, в съответствие с общоприетите критерии
и стандарти за живот на хората. Насоките на развитие на социалната политика
определят темпа и характера на възпроизводството на обществото на едно повисоко ниво. В основата на социалната политика са заложени такива елементи
като социална справедливост, социална сигурност, свобода на човешката
личност и др.
За постигане на поставените цели социалната политика решава следните
основни задачи: изясняване и реализация на основните принципи и концепции
в развитието на обществото и при решаването на възникнали социални
проблеми; предлагане на ефективни подходи за решаване проблемите на
обществото – инвалидизация, безработица, нисък стандарт на живот, ниска
култура, социални заболявания и др.; осигуряване на медико социална защита
на социално слабата част от населението. Отстраняване или намаляване ефекта
от влиянието на социално-икономическите, демографските и други фактори
върху здравето, живота и жизнеспособността на нацията; изучаване и
прилагане опита на развитите социални държави в областта на социалната
политика.
Принципите на социалната политика биха могли да се подредат така:
1. Свобода на индивида – този принцип се основава на частната
собственост и на свободната изява на отделния индивид.
2. Социална справедливост – отнася се до осигуряването на доходи на
отделни лица и домакинства, които не притежават възможности и не могат да
ги увеличат. Този принцип се отнася до социално слабите групи и до отделни
лица от населението, изпаднали в състояние на социален риск.
3. Социална солидарност – този принцип е особено важен тъй като се
отнася до начина на финансиране на социалната сигурност на населението.
Финансовите средства се набират от държавния бюджет и от обособени
социални фондове. Средствата фактически се набират от всички членове на
обществото и най-вече от социалните групи с по-високи доходи. Средствата от
бюджета и социалните фондове се ползват само от тези индивиди и
домакинства, които имат неотложни потребности от финансови средства и
услуги, с цел поддържане на живота и на здравето си. Този принцип обединява
обществената солидарност и щедрост на населението към социално слабите
лица и социални групи. Принципът на социална солидарност намира израз в
подпомагането на бедните от богатите, на болните от здравите и на възрастните
от младите. Неговото приложение следва да се разглежда като съществена
черта на обществените отношения.
4. Сътрудничество между правителство, синдикати и работодатели –
за реализирането на този принцип е необходимо съществуването на единна
система на социална политика. Чрез него се дава възможност за отстояване на
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интересите на тази част от населението, която е изпаднала по различни причини
в неравностойно социално положение. Чрез тристранното сътрудничество се
преодоляват противоречията в трудовите отношения и спорове.
4.1. Принцип на самоотговорност – според някои специалисти благото и
щастието на хората се основава на колективната взаимна отговорност. Това
може да се реализира само на принципа на всемогъществото на държавата.
Възприемайки по този начин самоотговорността не може да се запази
икономическия напредък. Това се определя от презумпцията, че щом всеки
намери сигурност в колектива то никой вече няма да поема отговорност сам за
себе си. Липсата на конкуренция и на желание да се постигнат по-високи
резултати по отношение на качествени или количествени показатели нарушава
принципа на самоотговорността. В редица страни този принцип се свързва
тясно с индивидуализма.
5. Принцип на разделната отговорност - той се въвежда през 80-те
години в Англия от М. Татчер и във Франция от Митеран, където чрез мерките
за приватизация се постига този принцип. Разделната отговорност се отнася и
до солидарността между поколенията и тяхната самоотговорност.
6. Принцип на централизация и децентрализация в социалната политика
– в страните на западна Европа силната централизирана държавна политика
след 80-те години все повече започва да се съчетава с принципа на
децентрализацията. Той се изразява в засилването на социалните функции на
общините, фирмите, предприятията и на другите свободно формирани
общности. Този завой в социалната политика може да се обясни със стремежа
на държавата да се разтовари от многобройните функции с които се е
ангажирала. По този начин държавата може да се освободи от държавните
дефицити и от непосилните разходи по издръжката на тежкия и огромен
държавен апарат.
7. Субсидиращ принцип. При класическия либерализъм този принцип се
свежда до частен алтруизъм, морален дълг, религиозно изискване и др. и то без
никакви задължения от държавата. Неолиберализмът признава необходимостта
от държавна намеса, но само там и дотолкова, доколкото хората не са в
състояние по обективни причини да достигнат онова жизнено равнище, което
не позволява да изпаднат от пределите на обществото. Особено внимание се
обръща на превантивните мерки като средство за стимулиране на личната
инициатива в социалната област.
Социалните проблеми се явяват израз на противоречията и интересите на
различните по своето обществено положение социални субекти. Социалните
проблеми са три типа:
Първият тип се пораждат от противоречивото единство и
взаимодействието между икономическите и социалните интереси на
обществото като цяло, между отделните социални групи, предприятията,
фирмите, териториални единици и отделните лица. Така например фирмите се
стремят да намалят заплатите като по този начин ограничават социалните права
на работещите.
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Вторият тип социални проблеми възникват от общественото разделение
на труда. Икономическата целесъобразност диктува условията за подготовка и
използване на работната сила. Тези проблеми са свързани със заетостта,
безработицата, издръжката на безработните, квалификацията на кадрите.
Третият тип социални проблеми възникват от функционирането на
остарели форми на социални отношения. Те са свързани с нормативните
документи, които не съответствуват на новото положение на стопанските
организации, фирмите, изискванията на пазарната икономика и др.
В практически аспект социалните проблеми могат да се разглеждат като
произтичащи от непосредствената социална дейност при решаването на
усложнения, които възникват при различни обстоятелства. В този аспект в
социалната политика се очертават следните проблеми:
1. Възникване на потребности от социален характер. Тяхната поява е
тясно свързана и се определя от социалното положение на индивида и
социалната група. Когато по обективни причини тази част от населението не
може да си осигури средства за препитание и покриване на най- належащи
потребности, то тези хора трябва да бъдат социално подпомогнати. По този
начин се гарантира социалната сигурност на населението. Социалните
потребности се определят от: развитието на средствата и на условията за живот;
желанието на социално слабите да задоволяват във висока степен своите
потребности; от състоянието и положението на социалния потребител.
2. Независимо от икономическото развитие на държавата няма
управляващи, които да са в състояние да задоволят напълно социалните
потребности на населението. Това налага систематизиране и приоритетно
подреждане на потребностите, които държавата трябва да задоволи заедно с
другите субекти на социалната политика. За постигането на пълно задоволяване
на социалните потребности е необходимо системна работа за издирване на нови
източници за оказване на социални услуги и помощи. Съществено място в
социалната политика е спазването на принципите и изискванията на избраният
модел за социална сигурност. Социалната политика използва факторите на
външната среда. Тя се стреми да не допуска или да преодолява вече възникнали
кризисни ситуации. Социалната политика се стреми да установи и да укрепва
социалният статус на индивида, в това число на рисковите социални групи и
слоеве на обществото.
3. Изясняването на концептуалните основи и стратегия за реформиране
на социалната работа в България, в т.ч изясняване на социално-икономическата
обстановка в страната и насочване към евентуалните източници на ресурси за
социална работа; регулярна изследователска, възпитателна и обучаваща
дейност по отделните видове, форми и равнища на социалната работа;
усъвършенстване на организацията и технологията на социалната работа.
Социална политика си поставя за цел да помогне за осигуряване на
качествено ново равнище на народното благосъстояние, да създаде нормални
условия за живот на всички граждани и най-пълно да осъществи принципа на
социалната справедливост във всички сфери на обществените отношения.
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1.2. Социалната работа като процес – институционализация,
идентификация и интернационализация
Отчитайки многообразието от дейности, включени в социалната работа,
което затруднява даването на точна дефиниция на понятието социална работа,
социалната работа е разгледана като е съвкупност от дейности от социален,
икономически,
психологически,
педагогически,
медицински,
криминологически и правен характер, чиято основна цел е възстановяването и
поддържането на личния и обществен статус на индивида с помощта на
държавни, недържавни, национални и общински средства.
В резултат на направените литературни проучвания са изведени следните
обобщения:
Промяната в същнотта на социалната работа в исторически план е по
посока на обогатяване (т.е. на количествено развитие) и по посока на
усъвършенстване (качествено развитие). Материалното подпомагане и днес е
основно направление в социалната работа, то обаче вече не е милостиня, която
имащите предоставят на нямащите, а се осъществява в контекста на оказване на
цялостна психо-социална помощ. Развитие на разбирането за същността на
социалната работа се осъществява и днес. Сега модерното схващане е, че
социалната работа е един от основните обществени механизми за гарантиране
спазването на човешките права.
Социалната работа може да се прояви като парично подпомагане,
социално обслужване, информация, осигуряване, защита, подкрепа,
посредничество, образование, възпитание, терапия и др. Социалната работа е
дейност на обществото, тя е държавна дейност, неотделима част от социалния,
институционен и политически живот на демократичната държава. Държавата
създава, обезпечава и ръководи система за социална помощ на хората чрез
закони, финансиране, инстисуционализиране, подготовка на кадри и пр.
Социалната работа е дейност: работи се с хора, с проблеми – водещо
място имат проблемите, свързани с успешното функциониране на индивидите,
семействата, групите и общностите; помагането се изразява не в решаването на
социалните проблеми, а в развиване, повишаване или възстановяване на
техните индивидуални, групови или общностни капацитети; помагането се
осъществява не като въздействие на клиента, а като процес на взаимодействие,
на партньорство, на сътрудничество; помощта е доброволна, оказва се при
зачитане на достойнството наклиента; помощта е услуга, тя е право на клиента.
Предметът на социалната работа е създаване на нематериални
потребителски стойности под формата на услуги, които са част от групата на
социалните услуги и са насочени към подкрепата и възпроизводството на
хората като индивиди и групи. Следователно социалната работа включва в своя
обхват освен основните идеи, принципи, методи и др.,така и основните
елементи на тези дейности – управление, организация, материални и финансови
средства, персонал, резултати, външни и вътрешни връзки, чрез които се
обективизират тези дейности.
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По-главните цели при осъществяване на социалната работа са: постигане
на бързо и адекватно подпомагане или обслужване на нуждаещите се лица,
семейства, домакинства, социални групи; изравняване с европейските
стандарти и критерии при осъществяване на социалната работа като се имат
предвид нашите национални традиции и опит; постигане на оптимална
координация и съгласуване на социалната работа по видове, форми, йерархични
равнища; усъвършенстване взаимодействието (общуването, диалога) на
социалния работник с клиента (групата) в посока на хуманизъм,
демократичност и спазване на етиката.
Постигането на тези цели изисква да се изпълняват редица конкретни
финансово, кадрово и организационно обезпечени задачи: изясняване на
социално-икономическата обстановка в страната и по региони, и насочване към
евентуалните източници на ресурси за социална работа; регулярна
изследователска, възпитателна и обучаваща дейност по отделните видове,
форми и равнища на социалната работа; усъвършенстване и актуализиране на
законовата и подзаконовата база на социалната работа; увеличаване дела на
неправителствения, частния и религиозния сектор в областта на социалната
работа; усъвършенстване на организациата и технологията на социалната
работа; повишаване равнището на професионалната квалификация (знания,
умения, опит) на социалните работници и помагащите лица.
По своята същност социалната работа представлява съвкупност от
благотворителни дейности (работи) с обекти отделни лица, семейства и групи,
които не са в състояние сами да задоволяват основните си жизнени потребност
като: храна, подслон, топливо, здраве и минимално участие в обществения
живот. В тази връзка обектите на социалната работа могат да се разграничат на:
индивиди – в тяхната принадлежност и зависимост от групи и общности;
функционални групи - в тяхната съвкупна ефективност и конфликтност вътре в
групата; компактно живеещи общности – с етно-културна или елитарно-кастова
спойка и обособеност; регионални, професионални, кастови и големи етнорелигиозни-културни общности, при нужда от тяхното адаптиране и
интегриране към държавата и обществото на мнозинството.
Институционализацията на социалната работа се определя като
утвърждаването й в следните насоки: като практика, в т.ч. и като професия –
срещу труд, носещ доходи, служене в името на общността, на общественото
благо, на стабилността на обществото, а не на частните интереси на
упражняващите професията; установяване на продължително фундаментално
теоретично образование и практическа подготовка; развитие на социалната
работа като теория, наука, методология; организиране кадрите в професионален
съюз с широко самоуправление и дисциплинарен натиск при определени
правила на поведение.
Процесът на идентификация на социалната работа в отделните страни
преминава през различни етапи, обусловени от историческото развитие,
наличните ресурси и избраните социалнополитически модели. В исторически
аспект тя представлява взаимовръзка на теорията и практиката на социалната
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работа при нейната институционализация, утвърждаване на нейните цели,
задачи, функции, визия и мисия, възприемане на професионалните роли на
социалните работници, на техния професионалния профил. Тя придобива
особен характер в периоди на социална трансформация и кризисни състояния в
обществото.
Страните от ЕС реагират като развиват в държавния сектор пазарно
ориентирани стратегии, предоставят помощи и услуги, ориентирани към
потребителите, наблягат на изхода отколкото на входа на системата за
социално подпомагане. Възприетите решенията са в рамките на схемите
„повече пазар – по-малко държава” и „повече доброволно – по-малко
професионално” ангажиране.
Балансирането на интересите на нуждаещите се, държавата и
данъкоплатците, в тези условия е не лека задача особено като се има в предвид,
че от една страна клиентите очакват да получат адекватна за потребността си
помощ, от друга – държавната агенция финансира услугата и търси ефективно и
трайно решение на проблема, а от трета – данъкоплатците очакват, че
избраните мерки са възможно най-евтините. Все по-трудно социалните служби
работят с гражданите при взаимно договорени, а не при пазарни условия.
В последните години отговорността на социалната работа и на
социалните работници в Европейските страни нараства. Колкото поиндустриално развита е една страна, толкова повече социални работници се
използват в системите за социално подпомагане. Въпреки различията в статуса
на социалния работник в развитите европейски страни, той е
висококвалифициран и ангажиран с дейности, подпомагащи клиента в
ежедневието и осигуряващи включването му в обществото. Социалният
работник е вее по-малко е ангажиран с пряко обгрижване на клиента и все
повече с управление на процеса на предоставяне на грижата или помощта.
Развитието на социалната работа в Европейските страни е свързано със
следните ограничения:
 нарастващото обществено недоверие към социалната работа. То
налага процеса на социална работа да става все по-прозрачен както за клиента,
така и за финансиращата агенция. Това ще рече идентифициране на всички
компоненти на извършваните услуги и плащания; ясно дефиниране па целите,
задачите и обектите на интервенция; супервизия на процеса на социална
работа.
 разумно използване на обществените средства. Това ограничение е
свързано с повишаване на ефективността на социалната работа. Постига се
чрез: оценка на потребностите на клиента, с цел да се установи оправдана ли е
намесата на социалния работник във всеки индивидуален случай; поемане на
отговорност от клиента да сътрудничи в процеса; разработване на план за
помощ, който е резултат на съгласуваните усилия на социалния работник и
клиента. Планът е под формата на договор за формално гарантиране на
задължението на клиента ла участва в процеса, като се търси максимализиране
на възможностите и способността му за социална промяна и лична отговорност.
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 постигане на позитивни резултати в реални срокове. Социалната
работа се ориентира към реални, достижими за клиента цели в рамките на
разумни периоди от времето като се отчитат способностите му и влиянието на
средата. Значението й се определя не само по изхода, но и по качеството на
намеса. Това изисква установяване на стандарти за качество и възприемане па
мерки по управление качеството на процеса на социална работа.
 намаляване на разходите чрез делегиране на определени дейности на
помощник-специалисти или доброволци.
Страните от ЕС се стремят към ефективност на социалните дейности като
прилагат три групи стратегии:
 Намаляване на разходите – ограничаване на социалните трансфери
чрез по добра насоченост, целеви групи и въвеждане на програми „от социална
помощ към заетост”; пренасочване на хората към услуги предлагани в
общността и към семейството; пренасочване па услуги от здравния сектор към
социалния.
 Промяна в управлението – възприемане на национални стандарти,
гарантирани от държавата; разделяне на продавачи и купувачи; въвеждане на
договорното начало при предоставянето на услуги; приватизация на публичния
сектор и изграждане на системи за продължаващо професионално обучение с
цел актуализиране и разширяване на квалификацията на социалния работник.
 Промяна във финансирането - въвеждане на такси за социални услуги;
увеличаване на таксите за потребителите; финансиране чрез трансфери от
страна на публичния сектор – социално осигуряване и други обществени
фондове, субсидии от Европейския съюз; пренасочване на услуги към
неправителствения сектор.
Освен по своята същност, предназначение и финансиране социалното
осигуряване и социалното подпомагане социалната политика се различават по
принципите на организация и управление. Социалното подпомагане е
децентрализирана система, а социалното осигуряване може да бъде
централизирано или децентрализирано в зависимост от възприетите принципи.
Чрез тези форми на социална сигурност, хората получават материална
сигурност за своето съществуване на базата на общи и уеднаквени правила.
При всички случаи обаче невинаги нуждаещите се ще бъдат обхванати от тези
форми на социална сигурност, независимо от потребностите им от социална
закрила. Възможни са случаи дори защитени от социалното осигуряване лица
да изпаднат в състояние на нужда поради ниските доходи, получавани от тази
система. В тези случаи е необходима намесата на социалното подпомагане като
средство за „запушване на дупките”. За по ясна илюстрация социалното
осигуряване може да се определи като първа защитна мрежа, а социалното
подпомагане като втора защитна мрежа. т.е социалното подпомагане трябва да
поема онази част от населението, която по едни или други причини не попада
или изпада или от горните етажи на системата за социална защита или когато
равнището на тази защита се е оказало недостатъчно или то осигурява
социална защита от последна инстанция.
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1.3. Сравнителен анализ на добрите европейски и световни практики
в областта на социалната сигурност и българския опит
Изследването прави ретроспективни и сравнителни анализи на развитието
на системите на социални помощи, социални услуги, социална работа и
социална сигурност, и разглежда социалната политика като дейност, която
гарантира сигурността на лицата, засегнатите от рисковете на труда,
семейството и живота. В по-широк аспект социалната политика се приема и
като регулиратор твърде широк кръг от социални отношения, които се отнасят
до заетостта, доходите, образованието и други. Следователно социалната
сигурност може да се приеме като основна цел на социалната политика. В
съвременните концепции социалната сигурност се възприема като система от
обществени правила, институции и социални плащания, които дават
възможност за достойно съществуване на всеки човек, който се намира в
необичайно жизнено положение. Социалната сигурност е анализирана като
комплекс от мерки за предпазване на хората, изпаднали в необичайна ситуация,
в контекста на нейните основни форми: социално осигуряване; социално
подпомагане; социално обезпечаване.
Социалното осигуряване е предназначено да предпази лицата, засегнати
от социални рискове като заболявания, инвалидизация, старост, майчинство и
други. Защитните и осигурителни функции са насочени предимно към
икономически последици. Социалното осигуряване се реализира чрез
постоянни социални осигурителни плащания. Имат се предвид обезщетения за
пенсии, заболявания , бременност и др. чрез тях се компенсира загубата на
доход поради прекратяване на трудовата дейност или се покриват извънредните
разходи предизвикани от настъпилите промени в индивида. Социалното
осигуряване се осъществява на базата на предварително внесени вноски от
работодателите, от осигурените и от държавата. Набраните финансови средства
трябва да покриват възникналите разходи при съответните рискови ситуации.
По този начин в социалното осигуряване се проявява принципа на
солидарността между осигурените и то в рамките на едновременно живеещите
поколения. Лицата правят еднакви вноски от трудовото си възнаграждение, а се
ползват от различните лица в различна степен. От друга страна солидарността
се проявява и от осигурителите т.е от работодателите и държавата. Същите
внасят еднакви осигурителни вноски, независимо от равнището на проявените
при тях рискове.
Поради необходимостта
от
гарантиране
на
индивидуалното
съществуване, в случай на прекъсване на трудова заетост социалното
осигуряване се явява независим от пазара източник на средства. Достъпът до
тези средства не зависи от това дали индивида удовлетворява определени
условия т.е този достъп не е свързан със социалния статус или материалното
положение на индивида. Социалното осигуряване се явява следствие на
заетостта. Важен е обаче въпросът коя заетост създава осигурителни права.
Социалното обезпечаване е втората форма на проява на социалната
сигурност. То се изразява в гарантиране на сигурност за отделни категории
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лица при различни рискове чрез средства от държавния бюджет. Има се
предвид обезпечаването на пострадали от войните, при защита на националните
интереси, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии и др. в тези
случаи за обезпечаване на засегнатите лица се отпускат социални пенсии. Тази
форма на социална сигурност рядко съществува самостоятелно. По-често се
интегрира в организационно отношение със системата на социално
осигуряване.
Социалното подпомагане представлява форма на социална сигурност при
която се предоставят средства за съществуване на лица, които са изпаднали в
нужда и не са в състояние на друго законно основание да придобият такива.
Социалните плащания се извършват под формата на помощи, които могат да
бъдат парични или натурални. Чрез тях се гарантира съществуването в
настоящето на изпадналите в беда хора. В широкия смисъл на понятието
социално подпомагане се отнася и предоставянето на услуги под формата на
осигуряване на храна, почистване на домовете, медицинско и транспортно
обслужване на инвалиди и на самотни възрастни хора. Тук спада и
настаняването и обслужването на възрастни и на инвалиди от различни
възрастови групи в социални заведения. При осъществяване на социалното
подпомагане не се допуска дискриминация, привилегии или ограничения на
базата на народност, раса, етническа или политическа принадлежност, пол,
възраст, религиозно убеждение и обществено положение.
Социалното подпомагане се осъществява под формата на социални
помощи и социални услуги.
Социални помощи – те се определят като средства в пари или натура от
държавният или общинският бюджет, както и от фонд социално подпомагане.
Тези фондове допълват или заместват собствените доходи до основните
жизнени потребности. Освен това с тях се задоволява инцидентно възникнали
потребности на подпомаганите лица и семейства. Социалните помощи са
месечни, целеви и еднократни. Тяхното отпускане се базира на оценка на
следните фактори: доходите на лицето и семейството; имущественото
състояние; семейното положение; здравословно състояние; трудова заетост;
възраст.
Социални услуги – те се определят като дейност за подпомагане на лица и
семейства, които са затруднени или не могат да задоволяват своите основни
жизнени потребности. Социалните услуги се извършват срещу заплащане и
такси от лицата, които ги ползват, съгласно закона за местните данъци и такси.
Таксите могат да се изплащат както следва: напълно от лицата от които се
подпомагат; частично от лицата и от общинската служба за социално
подпомагане; напълно от общинската служба за социално подпомагане;
В пазарното общество основен критерий са социално подпомагане се
явява равнището на доход. Фиксираната граница обикновено се съобразява с
някакъв минимален стандарт на съществуване в конкретно общество и
конкретни условия. Тук се поставя разграничителната линия между бедни и
небедни. Бедността е състояние, в което индивидът не разполага или разполага
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с недостатъчни ресурси за поддържането и възпроизводството на живота си.
Невинаги критериите за социално подпомагане съвпадат с тези за бедността.
Самата бедност се определя като системен обществен продукт.
Програмите за социално подпомагане се финансират от данъчните
приходи и не поставят условия за предварително участие на получателите във
формирането на някои фондове, както това е при социалното осигуряване.
Държавата ограничава финансовото си участие и стимулира използването
на алтернативни форми на финансиране – специализирани фондове, средства от
фирмите, приходи от собствени средства на обслужващите звена, доходи на
населението и общините. Редуцирането на държавното участие е в граници,
осигуряващи достъпност до социалните дейности и социално-икономически
приемливо минимално равнище на потребление на предлаганите социални
услуги като качество и количество. За редица социални дейности бюджетните
средства са използвани като субсидия за сближаване качеството на обслужване
в различни райони на страната или за изпълнение на специализирани програми
от общо национално значение. Ограничители пред политиката в социалното
подпомагане са строгите бюджетни рестрикции, недостигът на бюджетни
ресурси, състоянието на промените в другите елементи на системата за
социална зашита.
Новите икономически условия засилват нуждата от социална сигурност.
Традиционните ползватели на социалните дейности са бедните слоеве на
населението. Те поемат тежестта на прехода. Основните фактори за обедняване
на населението са икономическия спад, инфлацията, безработицата, начинът и
ходът на икономическата реформа, демографските процеси, свързани с
негативни изменения във възрастовата и семейна структура. Наблюдава се
сериозен спад в жизненото равнище на населението и разширяваща се
маргинализация сред определени групи от него. Нарастващите мащаби на
бедността увеличават контингента на социалното подпомагане като през
последните години около 10%-12% от населението получават социални
помощи.
Развиват се неблагоприятни социално-икономически и демографски
тенденции, които увеличават потребностите на населението от социално
подпомагане:
1. Масово и много интензивно обедняване на населението, което
причинява огромна диференциация, води до чувствително спадане на
равнището на живот и тласка големи групи от хора към долните граници на
жизнения и социален минимум. В началото на прехода промените в доходната
стратификация са в стартова фаза. Бедността има количествени измерения,
изразяващи се в инфлационна ерозия на доходите и масово съкращаване на
работни места. Засегнати от тези рискове са всички слоеве на населението.
Наблюдава се нарастваща маргинализация на определени групи от него. По
настоящем диференциацията е прераснала във фрагментация на обществото.
Формиран е двуполюсен модел.
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2. Високо равнище на безработица и трайна тенденция към нарастване на
всички нейни форми; социално-психологическо напрежение сред по-голяма
част от заетите лица поради опасения да изгубят работата си.
В териториален план се наблюдават сериозни диспропорции между
търсенето и предлагането на работна сила. Очертават се райони на висока
безработица. Това са Северозападна и Североизточна България, Средните и
Западни Родопи. Там безработицата има хроничен характер и обхваща поголеми групи от населението. Възможностите за алтернативна пълноценна
заетост са силно ограничени. В много случаи единствен изход от ситуацията
остават земеделието и домашното стопанство.
Това води до деградация на образователно-квалификационните
характеристики на човешкия потенциал и до демотивация. Особено тревожна е
тази тенденция при младежите. Почти 60% от младите хора в България след
завършване на образование, остават извън пазара на труда и на практика дори
не получават възможност да влязат в него като заети. Под ударите на
безработицата попадат и лица с увреждания, някои етнически общности като
роми, турци и др., които по принцип са с ниско образователно и
квалификационно равнище. Тези групи лица формират контингента от
дългосрочно безработните. Безработицата сред жените е по-висока в сравнение
от тази сред мъжете. Това се дължи от една страна на самоизключването на
жените от работната сила, а от друга на проявяващата се дискриминация по
пол.
3. Негативна тенденция в естественото развитие на населението,
изразяваща се в ниска раждаемост и плодовитост и относително висока
смъртност; застаряваща възрастова структура на общото трудоспособно и
икономически активно население; нарастване на броя на дисфункционалните
семейства; влошаване на здравословното състояние на населението. Към тези
фактори следва да се добави и въздействието на външната миграция, която
пряко и косвено, също допринася за влошаване на демографската ситуация у
нас.
Посочените неблагоприятни тенденции водят до нарастване на
потребностите от социално подпомагане и до формиране на устойчив кръг от
потребители. Те генерират в системата за социално подпомагане сериозни
проблеми като финансов недостиг, функционална непригодност, ресурсна
ограниченост и влошаване на медико-социалните услуги.
При тези условия възлов остава въпросът за финансовата стабилност на
социалното подпомагане. Едни от основните фактори, които влияят върху нея,
е съотношението между минималните доходи. Колкото съотношението между
БМД и другите доходи е по-малко, толкова достъпът до социална помощ е поголям. Регулирането на съотношението е важен лост за разпределение па
тежестите между елементите и етажите на мрежата за социална зашита. Друг
фактор е ясното разграничаване на социално подпомагане от социалното
осигуряване. Трети фактор е възприетия начин на финансиране на социалното
подпомагане. Финансовата децентрализация и механизмът на споделеното от
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държавния и местните бюджети финансиране на месечните социални помощи
не осигурява стабилност. Субсидията за социални помощи, отпускана от
централния бюджет на общините, зависи от конюнктурни фактори, специфични
за всяка община, и не винаги може точно да се изчисли от Министерството на
финансите. Ето защо социалните помощи като перо в разходите на общинския
бюджет нерядко товарят местната администрация с непредвидени и неплатени
социални разходи, които министерството не винаги компенсира навреме в
пълен обем. Като по-обща причина за финансовата нестабилност на социалното
подпомагане може да се посочи начинът на акумулиране и насочване на
средства към него, които се осигуряват за сметка на общи данъчни приходи.
Това не съответства на характера на тези плащания и не осигурява прозрачност
и целенасоченост на приходите. Преодоляване на противоречието „характер на
плащанията – начин на финансиране” изисква целеви данъчни приходи за
социално подпомагане, въведени върху възможно най-широка данъчна основа,
засягаща доходите и имуществото на населението.
Реформата на социалното подпомагане в България цели привеждане на
системата към новите реалности, засилване на обществения контрол, по-голяма
ефективност па провежданите мероприятия, по-добра защита на най-бедните и
уязвими членове на обществото.
1.4. Структура на системата за социално подпомагане в България
В структурата на социалното подпомагане са анализирани две основни
части – социални помощи и социални услуги. Някои от помощите имат
универсален характер, а други целят смекчаване на бедността. Предоставянето
им се основава на социалната работа, като се прилага индивидуален подход и
оценка на конкретните потребности на лицата и семействата.
Погледнато в исторически план, в началото на прехода системата за
социално подпомагане у нас се характеризира със сложна и неефективна
структура от помощи и услуги. Развива се па основата на широкообхватна
социалноосигурителна система, характеризираща се с ниска пенсионна възраст,
многобройни допълнителни схеми с неосигурителен характер. В същото време
са създадени редица нови схеми за поддържане на доходите като месечно
подпомагане, безплатно лекарствоснабдяване, детски добавки за безработни
родители, енергийни помоши. Съществува безусловна необходимост от
цялостно и дълбоко преструктуриране, което е забавено поради липсата на
икономическа стабилност, политически консенсус и широка обществена
подкрепа. Провежданата политика по социално подпомагане е изправена пред
необходимостта да влияе върху последствията от провежданата икономическа
политика. Това предопределя и пасивния й характер. Едва след 1997 година са
предприети необходимите мерки за модернизиране на системата. Усилията са
насочени към изграждане на устойчиви схеми за подпомагане, които да са
ориентирани към минимални равнища на социалните помощи, целенасоченост,
взаимодопълняемост, като се избягва дублирането, отстраняване на
възможностите за неправомерни вземания.
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В системата за социално подпомагане има сериозни проблеми, които не
са само свързани с недостиг на финансови средства.
В сферата на социалните услуги се очертават следните групи проблеми:
 проблеми в работата с клиентите. Поради недостиг на финансови
средства и промените в здравната система е влошено обгрижването, хигиеннобитовите условия и медицинското обслужване. Индивидуалната работа с
клиентите е недостатъчна. Не се работи със семействата и близките им;
 проблеми на работещите в специализираните институции и в
социални услуги в общността. Заетите лица обикновено нямат достатъчно
практически умения за социална работа. Често не са с необходимата
квалификация и качества поради отдалечеността на специализираните
институции от големите населени места. Липсват възможности за
професионално израстване. Условията на труд и заплащане не са особено
добри;
 проблеми, свързани с материална база и финансовата издръжка.
Материалната база е амортизирана. Необходими са средства за ремонт и
поддръжка. Контингентите, с които се работи, имат скъпо струваща издръжка.
Стойностите, при които се формира бюджетът, са изключително занижени,
което води до недостиг при изпълнението.
 проблеми, породени от промените в управлението и финансирането но
социалните услуги. Въведените схеми пораждат известно напрежение между
териториалните поделения на АСП и общинската администрация, свързани с:
- информиране на потенциалните клиенти за социалните услуги на
територията на общината. Заинтересованите граждани в общините са
затруднени в получаването на комплексна информация;
- условия и ред за извършване на услугите. Децентрализацията в
сферата на социалните услуги налага те да бъдат изработени от доставчика.
Общините се затрудняват да направят това. Методичните указания от АСП се
бавят;
- координация между общината и териториалните поделения на АСП по
отношение на дейностите държавна отговорност. Най-често затруднения
възникват при отчитане на свободните места в специализираните институции
на територията на общината, настаняване, преместване и отписване от тях.
Полагат се усилия социалните услуги да се модернизират по пътя на
адаптиране на западни модели към българските условия. С оглед на това са
набелязани приоритети, свързани с увеличаване на относителния дял, обема и
номенклатурата на предлаганите услуги в общността; разширяване участието
на НПО в системата от доставчици на социални услуги; стандартизиране и
остойностяване на всички видове и форми на социални услуги; социална работа
с клиентите; подобряване на условията на живот в специализираните
институции.
Като основни принципи при предлагане на социалните услуги се
утвърждават: своевременност, разумна достатьчност, социална справедливост;
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помощ за самопомощ и взаимопомощ; свобода на избор, равнопоставеност,
информираност; професионално предлагане и конфиденциалност;
Анализът на състоянието на системата за социално подпомагане в
България, направен с акцент върху динамично променящите се потребности на
населението, от една страна, и предстоящото членство на страната ни в
Европейския съюз, от друга, позволява да бъдат направени следните коментари:
1. Териториално разпределение – системата има структура, която
съчетава централизирания подход при програмите за социална помощ и
децентрализирания при предлагане на социални услуги. Изградени са
териториалните и поделения. Промените в социалните услуги са в начален етап.
Общините са в процес па изграждане на социални комплекси, включващи
предлагане на социални услуги в съответствие с местните потребности.
2. Материална база сградният фонд, използван от поделенията на АСП, в
по-голямата си част е приспособен за целта. Някои от сградите се нуждаят от
преустройство, други - от ремонт и поддръжка. Обзавеждането е старо. Липсва
достатъчно компютърна техника. Някои от поделенията нямат собствен
транспорт. Той е особено необходим в малките селски и планински общини,
при които работата на социалния работник се затруднява от отдалечеността на
селищата в района му. Специализираните институции за социални услуги са
разположени в периферията на населените места. По-голямата част от тях са в
села, далеч от общинските центрове.
3. Обхват на нуждаещите се – приоритет в системата за социално
подпомагане са следните категории рискови групи: семейства, в които поради
причини от битов, здравословен или социален характер, отглежданите деца са в
риск; самотни родители; хора с трайни увреждания и техните семейства;
самотни възрастни хора; продължително безработни лица.
4. Технологичен вариант на реформа – възприет е вариант, ориентиран
към схемата „минимални социални трансфери, развити социални услуги”,
характеризиращ се с:
 целево социално подпомагане. Въведени са целеви парични помощи,
предназначени за лица с доходи под определен минимум. Целевото насочване
се извършва с проверка на средствата. Помощите са опростени;
 стимули за работа. За намаляване на зависимостта от социални
помощи като стимули за работа се използват насочване към програми за
заетост, поддържане на ниско равнище на помощите;
 помощи за деца. Ограничен е универсалния характер на помощите за
деца. Отпускат се въз основа на проверка на дохода. Проектирани са да
насърчават включването на децата в образователната система. Размерът им е
фиксиран и не зависи от броя на децата в семейството и от статуса на майката;
 помощи в натура. Повишава се ефективността при реализиране на
този вид помощи с усъвършенстване на формите на целево подпомагане;
 социални услуги. Отдава се приоритет на развитието на социални
услуги в общността. Стимулират се общините да разработват стратегии за
развитие на социалните услуги на територията си. Ограничава се входният
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поток към специализираните институции. Усилията са насочени към
подобряване качеството на живот на настанените в тях. Насърчават се НПО да
предоставят социални услуги. Утвърдена е нова номенклатура от социални
услуги, от които има непознати за българската практика. Съществува известно
забавяне в изготвяне на адекватно законодателството по отношение на
социалните услуги. Все още не може да се говори за пазар на персоналните
социални услуги.
 финансиране и управление на социалното подпомагане. След 1997 г. е
разработена нова нормативна база. В основата й е Законът за социално
подпомагане (1998 г.). Местните власти получават по-голяма автономия при
администриране на социалните услуги. Държавата осигурява действието на
механизмите за мониторинг и регулиране в тази сфера и управлява програмите
за социална помощ. Все още съществуват проблеми при осигуряване на
адекватно финансиране.
5. Насоки за развитие в бъдеще – определят се от възприетия активен
подход и се свързват с:
 ясно очертаване на бенефициентите на системата;
 ясно разграничаване на нуждите от парично подпомагане от
подпомагането с услуги под формата на социална работа и социални грижи;
 трансформиране на социалната помощ в помощ за осигуряване на
заетост за всички липа в добро здравословно състояние и в трудоспособна
възраст.
 по-добра адресираност и целенасоченост на социалните плащания към
хората с най-ниски доходи и с най-голяма нужда от подкрепа посредством
усъвършенстване на механизмите за достъп и гарантиране използването им по
предназначение; въвеждане на нови форми на целево подпомагане.
 развитие на социалните услуги, насочени към преодоляване на
социалната изолация. Създаване на стандарти за грижи в общността и в
специализирани институции, както и критерии за контрол на качеството им.
 приватизация и деинституционализация на социалните услуги.
Въвличане на общините и различни благотворителни и стопански организации
в предоставяне на социални услуги. Ясно разграничаване на функциите и
задълженията на различните субекти.
 усъвършенстване на структурата на управление и финансиране на
социалното подпомагане. Намиране на оптималната степен на децентрализация.
Създаване на нормативни условия за раздържавяване и деинституционализация
на социалните услуги, както и на професионално-квалификационните
изисквания към работещите в системата на социалното подпомагане.
Подобряване на административния капацитет на системата, хармонизиране на
структурите й с европейското законодателство и усъвършенстване на
координацията между звената й.
Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване 2020 има за цел подобряване на качеството на живот на
уязвимите групи в българското общество и създаване на условия за тяхната
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пълноценна реализация посредством намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване. Национална цел е намаляване на броя на живеещите в
бедност с 260 000 души до 2020 г., определена с Национална програма за
реформи: България 2020. Данните на Националния статистически институт
(НСИ) от Наблюдението на доходите и условията на живот (EU-SILC) показват,
че системата на социална защита има съществено значение за намаляване на
бедността в страната. Стратегическата цел на политиката по социалното
подпомагане е гарантиране на социална защита на уязвимите групи от
населението. Политиката е насочена към лица и семейства, които не са в
състояние сами чрез труда си, притежаваното от тях имущество или с помощта
на задължените по закон да им осигуряват издръжка, да задоволяват основните
си жизнени потребности.
Организационните структури, участващи в реализирането на дейността
по предоставяне на социални и семейни помощи, интеграционни добавки и
финансова подкрепа за децата и семейството са Министерството на труда и
социалната политика и Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения.
В хода на изследването е изведен следният основен въпрос:
предоставянето на социални и семейни помощи, интеграционни добавки и
финансова подкрепа за децата и семейството, гарантира ли социална защита на
уязвимите групи от населението? В тази връзка са направени анализи на:
организацията на дейността по изплащане на социални и семейни помощи,
интеграционни добавки и финансова подкрепа за децата и семействата;
планирането на дейността за предоставяне на социални и семейни помощи,
интеграционни добавки и финансова подкрепа за децата и семействата;
ефективността на дейността по предоставяне на социални и семейни помощи,
интеграционни добавки и финансова подкрепа за децата и семействата.
Резултатите показват, че изградената организационна структура създава
условия за правилно разпределяне на функциите между структурните звена и
служителите, за разграничаване на нивата на подчиненост и линиите на
докладване, и осъществяването на контрол. Гарантирането на социалната
защита на населението е свързано с по-добрата целенасоченост на социалните и
семейни помощи, помощите за хора с увреждания и финансовото подпомагане
на децата и семействата. Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя на
подпомаганите безработни лица със социални помощи. Използван е финансов
ресурс за подпомагане на хора, които сами биха могли да задоволяват
основните си жизнени потребности.
Стратегическото и годишно планиране на мерките за социална защита на
уязвимите групи от населението се извършват по различен начин и при
различни ограничителни условия. Статистически данни за демографското
състояние в страната и информация за наблюдаваните национални индикатори,
ползвани за измерване степента на постигане на целите се използват основно
при стратегическо планиране. При средносрочното и годишно планиране,
акцентът е изместен от анализа и оценката на реалните потребности от
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финансов ресурс за гарантиране на социалната защита на уязвимите групи от
населението към възможностите на разполагаемия финансов ресурс, определен
за целта. Това ограничително условие, в съчетание с динамичната среда, в
която се разработват прогнозите за броя на лицата, подлежащи на подпомагане
е предпоставка за разминаване между първоначално определения и фактически
необходимия финансов ресурс.
ИЗВОДИ ГЛАВА ПЪРВА
Направените проучвания позволяват да се направят следните изводи
относно особеностите и свъременните подходи в изследванията на социалната
политика и социалната работа:
1. Социалната политика стои в основата на развитието и управлението на
всяка страна. Независимо от това, че върху нея оказват влияние твърде голям
брой фактори и проблеми, то тя до голяма степен определя физическото и
психичното състояние на населението, както и взаимоотношенията и
взаимовръзките между хората. От друга страна, социалната политика дава
възможност за по-глобално изучаване и решаване на жизнено важни социални
проблеми на гражданското общество. На базата на програмите и действията на
политическите партии и на държавните органи се очертават насоките за
развитие на обществото. Социалната политика следва да се разглежда като
дейност за регулиране отношенията на равенство или неравенство между
различните индивиди и социални групи в обществото. Нейното значение се
определя от възможността на базата на комплексния подход да се установят:
икономически позиции на различните социални групи и индивиди, като се
определят различията между тях по отношение на доходи, потребление,
условия на труд, здравеопазване и др.; да се разкрият причините за
неравенството; да се търсят конкретни и специфични мерки за преодоляване на
възникналите социални различия.
2. Социалната работа е помощ, реализирана от обществото, за решаване
на социалните проблеми на неговите членове, като е изключително трудно да
се дефинира същността на тази помощ, тъй като е в зависимост от: конкретния
социален проблем (бедност, безработица, липса на семейство, принадлежност
към етническо малцинство и пр.); възрастта на потърпевшия от социален
проблем; специфични личностови, социални, културни особености; социалноикономически и културни условия в страната, региона, населеното място,
непосредственото социално обкръжение; нивото и компетентността на
системата за социална работа, конкретните социални служби, конкретния
социален работник и т.н.
3. Страните-членки на ЕС полагат усилия да синхронизират политиките
си в социалната сфера. Те предприемат реформи в социалната област на
основата на ограничаване на социалните права. Реформите в страните от ЕС
целят системите за социална зашита да подпомагат хората да водят независим
живот като запазват активността си в обществото, проявявайки индивидуална
отговорност при поддържане и повишаване на жизнения си стандарт.
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Обществените институции се оттеглят от различни традиционни зони на
сигурност и мястото им се заема от пазара. Въведените промени са в отговор на
предизвикателствата, породени от интернационализацията на капитала и
глобализацията на пазарите; ограниченията, наложени поради дефицит на
националните бюджети и ниският ръст па производителността в публичния
сектор; високата структурна безработица; демографските промени, засегнали
силно възрастовата и семейна структура; миграцията.
4. Сравнителният анализ на социалните дейности в страните от ЕС
показва, че развитието на социалните дейности е повлияно от нарастващата
несигурност на пазара на труда; високото ниво на безработица; поляризацията
на доходите; прогресивното застаряване на населението; увеличаването на
дисфункционалните семейства в резултат на безработицата и разводите;
намаляването на хората, които в домашни условия полагат грижи за близък със
специални нужди, като все повече жени излизат от тази категория и се
включват в пазара на труда; преструктурирането на здравните системи и
ограничаването на разходите за здравни услуги. Нараства фрагментацията на
общностите като всяка общност се стреми да задоволи специфичните си
потребности като изисква все повече правомощия, трансфери и услуги.
Гражданските сдружения и организации играят активна роля в този процес.
„Новите” потребителите ясно формулират своите искания за повече права,
достъп до информация и по-високо качество на услугите.
5. Търсенето на социални дейности нараства като се наблюдава
разрастване на персоналните социални услуги и по-високи очаквания към
качеството им. Налага се интегриран подход на работа на социалните служби
със здравните и образователни институции, полицията. Усилията са насочени
към своевременна доставка на по-добри и съобразени с потребностите на
потребителите социални услуги, както и към по-голяма ефективност и
ефикасност на съвместната работа на ангажираните в доставката институции на
местно ниво,, интегриране на потребителя в системата за оценяване па
социалните услуги.
6. Съществуващите различия в търсенето на социални дейности на
регионално ниво налагат централизиран подход в управлението на големите
програми за поддържане на доходите и децентрализиран подход в предлагането
на социални услуги, основан па насоченост към определени групи; локализация
па обслужването; по-голяма отговорност от страна на местните общности и
власти; по-строга оценка на квалификационните условия и по-голям контрол
върху ефективността.
7. С оглед на поетите от страната ни ангажименти, свързани с членството
ни в ЕС, е възприета нова концепция за социална зашита на българските
граждани. Според нея, всеки български гражданин е отговорен за
индивидуалното си благосъстояние, а държавата се ангажира със създаване на
предпоставки за повишаване на заетостта, за намаляване на бедността и за
преодоляване на социалната изолация в условията на все още неблагоприятна
икономическа среда. В сферата на социалните дейности е възприет
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диференциран подход за оказване на ефективна подкрепа на тези, които
действително се нуждаят от нея. Вниманието е фокусирано върху всеки човек с
неговите проблеми и нужди. Насоките на развитие на социалните дейности се
определят от възприемането на активен подход в тази област. Развитието на
социалното подпомагане не може да се разглежда изолирано от процесите,
протичащи в останалите звена на системата за социална защита.
8. Съществуват пропуски в организацията на дейността по изплащане на
социални и семейни помощи, интеграционни добавки и финансова подкрепа за
децата и семействата по отношение на възлагането на контролни и методически
функции върху дейността на ДСП на звена както в структурата на АСП, така и
извън нея – ДАЗД, липсата на достатъчно обучения с цел повишаване на
капацитета на служителите, несъобразяването на утвърдената численост с
натовареността на служителите, наличието на противоречиви указания по
прилагането на законовите и подзаконови нормативни актове, което поражда
риск за ефективното осъществяване на дейността по предоставяне на социални
и семейни помощи, интеграционни добавки и финансова подкрепа за децата и
семействата.
ГЛАВА ВТОРА. СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ КАТО МОДЕЛ ЗА ЕФЕКТИВНО СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
2.1. Социалната икономика и Европейският социален модел –
потенциал на социалните предприятия за борба със социалното
изключване
Изследването анализира концепцията за развитие и насърчаване на
социалната икономика и социалното предприемачество в последното
десетилетие като част от политиката на Европейския съюз за справяне със
социалното изключване на лица в уязвимо положение. Моделът на социалната
икономика е разгледан като един от ключовите инструменти за постигане на
социално значими цели в рамките на един устойчив и приобщаваш растеж;
социалните ползи се измерват с интеграцията и заетостта на хора в
неравностойно положение, с приноса към процеса на социално включване на
други хора в уязвимо положение, а икономическият показател се изразява чрез
спестените публични средства за социални помощи, от една страна, както и
допълнителните средства по компенсиране на социалната цена на
дългосрочната безработица.
Развитието на социалната икономика се основава на кооперативни,
частни, колективни социално-икономически инициативи, основани на
мобилизиране и коопериране на ресурси, доверие и взаимопомощ.
Доброволността на участието, демократичното и прозрачно стопанско
управление и колективният избор, основан на правилото „един човек – един
глас” при вземане на решения са водещи принципи. Като се основава на
трудово интензивни технологии, поставя обществената полза преди печалбата,
предлага по-ниски цени за социално значими продукти, социалната икономика
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увеличава жизнените шансове и води до по-равномерно разпределение на
националния доход. Тези социалноикономически инициативи са реализирани с
участието и овластяването на уязвими групи, разполагащи с икономическа
свобода.
Социалната икономика включва всички видове предприятия, независимо
от правно-организационната им форма, създадени и действащи предимно за
постигане на социални цели. Такива могат да бъдат кооперации, местни,
самоподпомагащи се предприятия или групи, асоциации, взаимоспомагателни
дружества, фондации, сдружения и други. Чрез развитие на сектора на
социалната икономика се разширяват възможностите за повишаване на
икономическия ръст и приноса към БВП, заетостта и създаване на условия и
благоприятна среда за иновативни, социално значими предприемачески
решения.
Социалните предприятия в България са представени като все още
неоползотворен бизнес модел. Сега действащите социални предприятия са
предимно неправителствени организации, които, прилагайки съответното
законодателство, създават социални предприятия, чиято стопанска дейност е
насочена към реализиране на социалната цел и мисия на организацията.
Социалните предприятия в България осъществяват дейността си в различни
сектори, като най-сериозно участие имат в: доставката на социални услуги;
предоставянето на работа на хора с увреждания; посредничеството при
намиране на работа на незаети лица; предоставянето на здравни услуги;
дейностти в сферата на образованието и други.
Социалните предприятия се позиционират между традиционните частен и
публичен сектори. Ключовите отличителни характеристики са социалните
цели, съчетани с предприемаческия потенциал на частния сектор. Социалните
предприятия насочват дейностите си и реинвестират печалба за постигане на
социална, респективно обществена цел в интерес както на своите членове, така
и на по-широк кръг от хора.
Социалните предприятия, независимо от правно-организационната си
форма, са обхванати от политиката на Европейската комисия за насърчаване на
предприятията, по-специално на малките и средни предприятия (МСП).
Основната цел на тази политика е да се създаде правна и административна
среда на европейско ниво във всяка държава-членка, в която социалните
предприятия от всякаква форма и размер да могат да посрещат
предизвикателствата, наложени от глобализацията и бързите технологични
промени.
Социалното предприемачеството се приема като фактор за социално
сближаване и създаване на растеж и работни места и е необходимо да се
създаде подходяща стимулираща среда, в рамките на която целевите
европейски фондове и финансови инструменти да бъдат съчетани по
подходящия начин с национални мерки.
Изведени
са
типологичните
характеристики
на
социалното
предприемачество попримера на добрите европейски практики, а именно: ясно
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изразен социален ефект – при осъществяване на основната дейност на
предприятието съществува баланс между стремежа към реализиране на печалба
и прякото подпомагане на социалния статус на определени групи лица; ясно
определена целева група – основно лица от социално уязвими групи – онези,
които се нуждаят от помощ за изравняване на техния жизнен или социален
статус с този на останалите членове на обществото; специфично предназначение
на стопанската дейност – насочена е към подобряване на жизненото равнище,
осигуряване на заетост, предоставяне на услуги и други форми на пряка
подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация на съответната целева
група. Важна особеност на всички социални предприятия е особената симбиоза,
която носят a priori – между финансовата жизнеспособност и способността да
оказват социално въздействие. Така те постигат едновременно реализирането
на икономически, финансови и социални цели, с което придобиват още поголяма ценност и стойност за обществото.
Националната концепция за социална икономика е основата, върху която
ще се осъществява привличането и подпомагане развитието на дееспособни
предприятия и сдружения от социалната икономика в помощ на успешното
изпълнение на националните мерки за социално включване. С оглед
съхраняването на автономността като демократична основа на възникването и
функционирането на субектите от социалната икономика, Концепцията
възприема принципа на доброволно участие в мерките на държавата по модела
на тази концепция в отговор на държавни стимули. Държавата упражнява
контрол на входа и на изхода на участието в държавните мерки по тази
концепция, за да: поддържа достоверността на статистическа информация
относно приложението на концепцията; осигурява целесъобразност на
приложението на държавните стимули към субектите на социалната икономика,
които изпълняват критериите за идентификация; разграничава стопанските
субекти на социалната икономика от останалите и им предоставя равни
възможности за развитие чрез създаване на специфична благоприятна правна и
административна среда.
2.2. Състояние и предпоставки за развитие на социалното
предприемачество в България
Постановката на проблема за социално предприемачество в България
изцяло е разгледана през призмата на икономическия и културен контекст в
страната. Може да се обобщи, че концепцията за социално предприемачество е
сравнително млада и като теория, и като практика. Безспорно се забелязва
неразбиране на този проект, не само от обществото, но и от органите на
данъчното и законодателно регулиране. В обществените представи битува
разбирането, че социалното предприемачество е вид трудоустройване на
социално-незащитени групи в търговски предприятия. От законодателна гледна
точка сам по себе си Закона за юридическите лица с нестопанска цел, макар и
позволяващ извършване на стопанска дейност от неправителствените
организации, не е достатъчен за стимулирането на подобни инициативи. От
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една страна липсата на изрично упоменаване на категорията социално
предприятие води до ситуация, при която действащите социални предприятия,
често не се възприемат в такова качество. От друга страна опитът на развитите
страни сочи, че по-голямата част от социалните предприемачи стартират бизнес
с дарение на социален капитал, под формата на мрежи от взаимоотношения и
познанства, свързани от общи ценности и интереси.
Поради слабото развитие на своя предмет статистиката за социалните
предприятия у нас също не е добре развита. Най-добри данни има по
отношение на специализираните предприятия за хора с увреждания. Като цяло
обществото ни не създава достатъчно и адекватни възможности за социално
включване на уязвимите групи. Липсва разбиране и подходящо отношение към
хората в неравностойно положение. Дейностите на социалните предприятия у
нас обикновено са в не особено привлекателни за бизнеса области, заради пониските печалби и по-бавна възвръщаемост на вложените инвестиции. Найразпространена сфера на дейност на социалните предприятия в България са
услугите, най-често социални и образователни. Производството и търговията са
послабо развити. Предприятията, които се занимават с производство, правят
дрехи, храни (хляб, мед), сувенири, картички, дърводелски стоки, предмети на
приложното изкуство и др.
НСИ предоставя информация за методологията за статистическото
изследване на социалните предприятия в България, както и конкретна
информация за самоидентифициралите се социални предприятия по определени
показатели. Статистическото изследване стартира през януари 2013 г., като
първата референтна година е 2012 г. и се провежда с годишна периодичност. В
обхвата на изследването са включени всички нефинансови предприятия и
предприятията с нестопанска цел в страната, които са развивали дейност през
съответната отчетна година. Основният източник на информацията са
годишните отчети на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи
баланс и годишният отчет на предприятията с нестопанска цел. За да се наберат
данни за броя на социалните предприятия в България, НСИ включва следния
въпрос в годишните отчети за дейността на предприятията (ГОД), в „Справка за
предприятието“.
Министерството на труда и социалната политика и партньорите му:
Национален статистически институт, Централен кооперативен съюз и Агенция
за социално подпомагане в продължение на 14 месеца реализират проект
„Създаване на национална база данни на МТСП за социалните предприятия в
България“. Проектът включва технология за въвеждане и обработка на
информацията за социални предприятия чрез структурирани формуляри.
Данните от формулярите са преставени в секции „Социални предприятия” и
„Индикатори за СП”.Статистическо изследване на социалните предприятия в
България стартира през 2013 г. и е с годишна периодичност. Обект на
изследване са всички нефинансови предприятия и предприятията с нестопанска
цел в страната, които са развивали дейност през съответната отчетна година.
Основен източник на информацията са годишните отчети на нефинансовите
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предприятия, съставящи и несъставящи баланс и годишният отчет на
предприятията с нестопанска цел. Основната цел на статистическото
изследване на социалните предприятия в България е да идентифицира
предприятията в областта на социалната икономика и да осигури информация
по определени показатели за социалните предприятия в страната. Базата данни
предоставя още много възможности за извеждане на справки в табличен и
графичен вид.
Националната концепция за социална икономика разглежда следните
правноорганизационни форми, чрез които се развива социалното
предприемачество:
1) Социални предприятия – юридически лица с нестопанска цел:
„неправителствени организации, развиващи стопанска дейност с изразен
социален ефект спрямо лица от уязвимите групи в най-широк смисъл:
подобряване на жизненото им равнище, осигуряване на заетост, предоставяне
на услуги и/или други форми на пряка подкрепа, чийто краен резултат е
активното им социално включване”;
2) Социални предприятия – търговски дружества (ЕООД), собственост на
юридически лица с нестопанска цел, като „прихода от дейността на
дружеството използват за социални цели”;
3) Социални предприятия по Закона за интеграция на хора с увреждания –
кооперации или специализирани предприятия (търговски дружества) на и за
хора с увреждания – „прозрачните и демократични принципи на управление ги
правят особено подходяща форма на предприемачество в областта на
социалната интеграция”;
4) Социални предприятия – кооперации, но само ако „отговаря на
индикаторите за социални предприятия”.
Социалните предприятия в Република България осъществяват дейността
си в няколко направления: доставка на социални услуги; предоставяне на
работа на хора с увреждания; посредничество при намиране на работа на
незаети лица; предоставяне на здравни услуги; дейност в сферата на
образованието и др. При реализирането на тези дейности водещото е не
производството на краен продукт, а социалният ефект за самите лица,
изразяващ се в това да получат необходимата подкрепа, за да се интегрират в
обществото.
Изследване на проблемите на различните типове социални предприятия
идентифицира широк кръг от проблемни области, които са обусловени преди
всичко от типа предприятие: ресурсно обезпечаване, вкл. кадрови проблеми;
недостатъци на проектния подход; проблеми със средата. Социалните
предприятия и социалното предприемачество са изправени пред редица
предизвикателства, свързани с тяхната по-добра разпознаваемост, създаване на
по-благоприятна правна и институционална среда за функционирането им,
както и предоставяне на по-добри финансови възможности за тяхното развитие.
Авторът приема направените препоръки в Националната концепция за
социална икономика във връзка с развитие на нормативната уредба:
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необходимост от текущо усъвършенстване на нормативната уредба като
предпоставка от изключителна важност за дейността, стабилизирането и
развитието на предприятията и организациите от социалната икономика;
провеждане на текущ правен анализ в аспекта на социалната икономика с оглед
разработването на релевантни законодателни промени, както и на отделни
актове, насочени към хармонизиране и развитие на съществуващата правна
уредба.
2.3.
Стратегическа
рамка
за
развитие
на
социалното
предприемачество в България
Социалната икономика и социалното предприемачество са анализирани
като обект на специално внимание от страна на Европейската комисия, особено
през последните години. Това се дължи на потенциала им да намират решения
на проблемите на обществото, свързани със създаването на устойчиви работни
места, улесняването на социалната и трудовата интеграция, предоставянето на
социални услуги и подобряването на качеството на живот, включително и
борбата срещу бедността и социалната изолация.
Социалните предприятия и социалното предприемачество заемат
централно място в дневния ред на ЕК, и в частност в нейната Стратегия
„Европа 2020” за „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. Те са
ключов елемент и на Европейския социален модел и допринасят за изпълнение
на социалнозначимите цели на стратегията. Тяхното нарастващо значение особено в контекста на икономическата и финансовата криза, е предимно
резултат от нуждата на европейците от по-етично и по-социално измерение на
тяхната работа, потребление, спестявания и инвестиции. В последните години
ЕК започна създаването на политическа рамка в подкрепа на социалната
икономика и социалното предприемачество, която намери израз в редица
политически документи, очертаващи границите и възможностите за тяхното
развитие.
Социалното предприемачество е разпознато като мярка в постигане на
посочените цели и като „инструмент за постигане на устойчиво развитие“.
Анализът на социалните политики показва, че при намаляване на директната
подкрепа намалява съответно и резултатността, а устойчивостта на
„успешните“ модели остава реципрочна на вложения ресурс. Тази тенденция
може да бъде спряна само чрез насърчаване на иновативни социални модели,
които преодоляват безработицата, бедността и социалното изключване трайно.
Социалните плащания и услуги, насърчаване на образование, квалификация и
умения в различни сфери, подобряването на достъпа до обществени услуги като
мерки за въздействие следва да бъдат допълнени от целенасочени усилия и
ресурс за поддържане на форми, които за социално уязвимите групи биха
служили като мост към първичния пазар на труда. Именно като успешно
решение за постигане на ефективни дългосрочни резултати е разпозната ролята
на социалното предприемачество.
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Подкрепата и насърчаването на социалните предприятия могат да
допринесат за максималното използване на техния потенциал за растеж и
капацитет за създаване на социална добавена стойност, изразена чрез откриване
на работни места, креативни подходи към малкия бизнес, нови възможности за
социално включване и приходи за развитие дейността на гражданските
организации.
Националната концепция за социална икономика представлява израз на
социалната ангажираност на държавата за създаване и укрепване на
благоприятна среда за осъществяване и развитие на модели и практики в
областта на социалната икономика в Република България. Тя е израз на
намерението и решимостта за утвърждаване на информираност, култура и
ценности, свързани с предприятията и организациите в сферата на социалната
икономика. Националната концепция е документ, чрез който се представя визия
и приоритетни цели за насърчаване развитието на социалната икономика в
страната. По този начин се представя активната позиция на държавата,
формирана в резултат на съвместните усилия на широк кръг заинтересовани
страни. В резултат от дейността по формиране на национална позиция по
въпросите на социалната икономика чрез Националната концепция се очаква да
бъдат разработени и политики, които да доведат до подобряване качеството на
живот и благосъстоянието на уязвими групи граждани в обществото. Очаква се
да бъде формиран устойчив сектор, който да съдейства за преодоляване на
социалното изключване на групи хора в неравностойно положение.
Очакванията са и за промени в модела на социално включване на широк кръг
граждани в обществото, които са изпаднали в затруднено положение по
отношение достъпа до работа, услуги и ресурси.
Националната концепция се позовава на разбирането за социална
икономика, отразено в документите на Европейския съюз и други
международни документи. Тя е в съответствие и с национални стратегически
документи, които пряко или косвено са свързани със задачите, произтичащи от
дефинираните в концепцията цели. Националната концепция осигурява
изпреварваща визия по отношение на бъдещи изменения в нормативната уредба
и практика на държавните органи, както и визия за интегриране на секторни
политики. Тя е документ, за чието разработване е приложен подход, основаващ
се на добрите национални и международни практики в тази област,
систематизирани и анализирани в рамките на междуведомствена експертна
работна група и с широкото участие на представители на държавни и
международни институции, организации на социалните партньори,
неправителствени организации. Държавата се стреми да създаде хармонично
общество чрез насърчаване развитието на социалната икономика в страната за
постигането на устойчивост, икономически растеж и повишаване качеството на
живот на хората и най-вече на групите в неравностойно положение.
Утвърждаването на благоприятна среда за развитие сектора на социалната
икономика се постига чрез адекватни политики и партньорства на
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международно, национално, регионално и местно ниво. Всички заинтересовани
страни участват активно в този процес.
Проследяването на наличната практика от последните години в България,
дава основание да се направи извод, че структурите, функциониращи в сектора
на социалната икономика, получават стимул за развитие, когато на национално
равнище има целенасочена програма за тяхното подпомагане, финансиране и
развитие. Все още липсва разпознаваемост на социалните предприятия като
иновативен модел за създаване на заетост на групи в неравнопоставено
положение на пазара на труда, както и като нова форма за активно социално
включване. Важно е да се дефинират областите и политиките, където
възможностите на социалните предприятия все още са силно подценени и
неизползвани.
На национално ниво политиката за развитие на социалната икономика и
социалните предприятия остава встрани от общите усилия за постигането на
целите, заложени в Националната стратегия за реформи. Макар че
Националната концепция за социална икономика е подготвена като
стратегически документ с „изпреварваща визия по отношение на бъдещи
изменения в нормативната уредба и практика на държавните органи, както и
визия за интегриране на секторни политики“, все още относимите секторни
политики не са ясно и последователно обвързани с нея. Това пречи за създаване
на благоприятна правна и финансова среда за развитие на социалните
предприятия.
2.4. Подкрепа за развитие на социалното предприемачество в
България
Едно от анализираните предимства на социалната икономика е
самостоятелното осигуряване на материалния ресурс, за което се ползват
източници и резерви, до които държавата няма достъп. Мобилизацията на
недвижимо и движимо имущество, което е лична собственост на доброволците
в процеса е предпоставка за пазарна гъвкавост. В резултат се избягват тежки
бюрократични
процедури,
политически
зависимости,
финансови
съперничества, способни да провалят дори начинания с национален приоритет
и преди всичко се печели време.
Независимо от феноменалния потенциал на самостоятелното материално
обезпечаване, социалната политика на държавата не бива да изпуска от
полезрението си материалните потребности на социалната икономика и при
възможност своевременно да заделя такъв ресурс, който би се оказал от
решаващо значение най-вече за запазване и развитие на заетостта, особено в
периоди на криза. Като правило социалният и икономически ефект от влагането
на единица такъв ресурс е изключително голям.
Подобно на материалния, така и осигуряването на финансовият ресурс
при субектите на социалната икономика принципно се осигурява на
доброволни начала от участниците, което им осигурява сигурност и гъвкавост
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поради отсъствието на бюрократични спънки. Сериозен проблем при
самостоятелното финансиране е оскъдният потенциал.
И в този аспект, социалната политика на държавата предполага
разнообразни подходи за финансово подпомагане на сектора чрез: схеми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване и развитие на
социални предприятия и на социални платформи; данъчни облекчения –
разширяване на обхвата на действащите преференции за всички социални
предприятия, при строг контрол за характера на дейност на социалните
предприятия; нови данъчни преференции за социалните предприятия;
държавни субсидии; достъп до кредитиране; определяне на допълнителни
специфични критерии в полза на предприятията от сферата на социалната
икономика при тяхно участие в процедури за получаване на обществени
поръчки, тъй като по своята същност те не са равностойни с капиталовите
сдружения; стимулиране на дарителството в полза на социалната икономика
чрез данъчни преференции за дарителите; използване на програмен период
2014-2020 за планиране и осигуряване на средства за осъществяване на
националните и местни политики.
Държавата провежда последователна социална политика, съобразена с
естеството на социалната икономика и действащите в нея субекти, насочена
към стабилизиране на социалните резултати, които те постигат. От друга
страна, социалната икономика като елемент от социалния диалог е понятие,
разбираемо и приемливо от действащите социални партньори с оглед предмета
на социалния диалог и възможностите на социалната икономика да дава пример
с разрешаването на социални противоречия предвид функционирането
едновременно като работодател, работник, инвеститор и собственик на
предприятия. На основата на принципа на субсидиарността, държавите-членки
могат да прилагат нов модел в националния социален диалог. Европейският
парламент подкрепя необходимостта от признаване на съставните елементи на
социалната икономика в европейския секторен и междусекторен социален
диалог и изисква, както Комисията, така и държавите-членки да насърчават
процеса на включване на действащите субекти на социалната икономика в
тристранните консултации по всички трудово-правни и осигурителни въпроси.
Секторът на социалната икономика ще се развива, ако има подготвени
кадри. Отношението и реакциите на академичните и изследователските среди в
България са адекватни по време и по същество на стоящата на дневен ред
необходимост България да се впише в този аспект на европейския процес на
социално включване. Обучението по социално предприемачество е една от
добрите иновации в образованието, но съществуващите професии в момента не
отразяват в необходимата степен специфичната същност и съдържание на
социалното предприемачество. Дискутира се необходимостта да бъде
регламентирана професията социален предприемач.
Обучения по социално предприемачество са възможни в различна степен
във формалната образователна система според учебните програми,
разработвани за различните нива и образователни степени – начално, основно,
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средно, професионално и висше образование. Центровете за професионално
обучение, професионалните колежи и организации с предмет на дейност в
областта на провеждане на обучения предоставят много по-големи
възможности и гъвкавост чрез провеждане на неформални обучения. Въпреки
че в редица програмни и стратегически документи, касаещи обучение и
образование, се говори за значението на предприемачеството, извличането на
данни за предоставяните възможности е много трудно постижимо, да не
говорим за отчитане на постигнатите резултати. Факт е обаче, че все повече
проекти и програми се ориентират към предприемачеството, в частност
социалното предприемачество като особен акцент, и включват като
задължителен компонент обучения на целевите групи.
С предоставяне на възможности за усвояване на Европейските фондове
чрез оперативните програми в България се наблюдава ръст на организации и
физически лица, предоставящи консултантски услуги. Интересът към
получаване на безвъзмездна финансова помощ и слабото познаване и развитие
на социалното предприемачество води до фокус на предоставяните
консултантски услуги към подготовка на проектни предложения според
наличните към дадения момент опции. Липсват дългосрочни стратегии и ясна
визия за постигане на устойчивост в дейностите. Разнообразието от
консултанстки услуги е породено от нуждите на различните сектори и засега
няма единен регистър на консултантите и консултантските организации, но се
правят предложения да бъдат създадени такива регистри. Обикновено бизнес
консултантските услуги, предлагани на българския пазар, са ориентирани към
проучване за финансиране, подготовка на проекти, управление на проекти,
проектантски услуги, юридически услуги и др. Към тях могат да се добавят и
бизнес анализи и бизнес развитие, бизнес софтуер, отчети и контрол. В
последно време се развиват: мениджърско обучение, бизнес преговори, ERP
избор, тийм билдинг, подбор на персонал, ИТ консултиране и т.н. Обученията,
предлагани от консултантски фирми ще се развиват занапред, но много често те
са просто използвани за привличане на клиенти.
Въпреки сериозните промени, които се извършват през последните
години – законодателни и административни – все още може да се говори за
недостатъчната ангажираност на държавната и местна власт към дейността на
социалните предприятия. Те все още се възприемат по-скоро като поредното
„ново течение“, а не като осъзнат фактор за развитие и подпомагане на
местните общности. Все още липсва ясна разпознаваемост в обществото на
социалните предприятия като особен тип предприятие и често, излизайки на
пазара, те се натъкват на конкуренция, като при това социалната им мисия не е
причина за тяхното толериране, а по-скоро се превръща в тежест. Сред
представители на общинските администрации все още са факт задръжките по
отношение на частните доставчици на социални услуги. Местните власти все
още се усещат основно отговорни за организирането и финансирането на
услугите, като продължават да се придържат към директната доставка, вместо
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да делегират тези дейности на НПО и по този начин да освободят човешки
ресурс и административен капацитет за друг тип услуги.
ИЗВОДИ ГЛАВА ВТОРА
Анализите на развитието на концепцията на социалната икономика в
контекста на Европейския социален модел и борбата със социалното
изключване, социалното предприемачество и социалните предприятия като
устойчив бизнес модел за ефективно социално подпомагане и социално
развитие дават възможност да се напарвят следните основни изводи:
1. Институционалният ресурс за поддържането и развитието на
социалната икономика представлява двуполюсна система от държавни
институции, които разработват и прилагат законодателната основа и
поддържащото (респ. стимулиращото) финансиране, от една страна, и
генериращите социалния продукт кооперации, предприятия и организации, от
друга. За да се съхранява автономността в сектора на приложението, връзката
между двете страни на процеса не се упражнява пряко и може да се
осъществява от разнообразни по своя статут и капацитет посредничещи
институции.
Принцип
на
институционалното
взаимодействие
е
безпрепятствената права и обратна връзка (между държавата към
предприятията и организациите със социална дейност).
2. В съвременния европейски контекст социалната икономика е утвърдена
и неотменима част от социалната среда и мрежите за социална защита, която
генерира и съчетава успешно стопанската рентабилност и социалната
солидарност. Социалната икономика е носител на демократични ценности,
които поставят на първо място човека, като създава работни места и насърчава
активното гражданство. Развитието на потенциала на социалната икономика е в
зависимост от адекватността на създадените политически, законодателни и
оперативни условия. Реално съществуващите субекти със социална стопанска и
хуманитарна дейност в страната заявяват все по-настойчиво необходимостта от
правна и институционална диференциация в реалната икономика, за да могат да
разгърнат своя потенциал и да взаимодействат на равноправна основа както за
постигане на синергичен социален ефект помежду си, така и във
взаимодействие с държавата и корпоративната икономика.
3. Социалните предприятия обхващат широка гама от предприятия с
различни правни форми, които предоставят социални услуги или стоки на
уязвими или маргинализирани лица. Тези услуги включват достъп до жилища,
здравеопазване, помощ за възрастни хора или лица с увреждания, грижа за
деца, достъп до заетост и обучение, както и управление на зависимостите. В
социалните предприятия също така се включват предприятия, които използват
метод на производство на стоки или услуги със социална цел, но чиято дейност
може да бъде извън сферата на предоставянето на социални стоки или услуги.
Тази дейност включва социална и професионална интеграция чрез средствата за
достъп до заетост за хора в неравностойно положение, по-специално поради
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недостатъчна квалификация или социални или професионални проблеми,
водещи до изключване и маргинализация.
4. Липсва цялостна и системна политика за насърчаване на социалната
икономика, включително правна рамка и финансиране, както и на конкретни
устойчиви мерки за стартиране и подкрепа на социални предприятия и
създаване на среда, благоприятстваща развитието на социалната икономика.
Необходими са реформи и прилагане на иновативни мерки, чрез които да се
развият нови подходи и модели за справяне с бедността и социалното
изключване. Социалната икономика и предприемачество са един от ключовите
инструменти, чрез които да се допълни провежданата към момента държавна
политика за социално подкрепа и интелигентен и устойчив растеж.
5. Ресурсите, които предопределят развитието на социалната икономика и
нейните компоненти, имат различни функции и ефект. Политическият ресурс се
явява като обобщение и регулатор на другите ресурси, а финансовият
предопределя тяхното физическо действие. Държавата наблюдава състоянието
и развитието в социалната икономика и чрез своите компетентни институции и
експерти, предимно чрез действащите системи за социална защита, подпомага
субектите в социалната икономика за поддържане на тяхната дееспособност и
териториално покритие адекватно на степента на безработица и социално
изключване. По презумпция ресурсите на субектите в социалната икономика се
обезпечават самостоятелно, като се ползва личният материален, финансов и
трудов принос на участниците в дейностите. В зависимост от текущи или
перспективни
обществено-политически
съображения,
правителството
предоставя на определени субекти в социалната икономика целево: човешки
ресурс (чрез трудово посредничество, чрез образователни и обучителни мерки);
материален ресурс, което включва също предоставяне на сграден фонд и
комунално обслужване; финансов ресурс. Тъй като финансовият ресурс е в
състояние да замести или да генерира другите ресурси, както Европейската
комисия, така и националните правителства възприемат специфичен възглед по
отношение на отпускането на парични средства за социалната икономика
поради следните основания: размерът на такава субсидия е много малък по
мащаб в сравнение с държавните бюджети; възвращаемостта като специфичен
продукт и като стабилизиращ ефект е обикновено много висока; моралният и
мобилизиращ ефект е висок и незаменим по същество.
6. В България социалното предприемачество решава някои от найспешните и сериозни социални проблеми, които обществото среща.
Използването на социални иновации разширява портфолиото на възможните
решения и позволява осъществяването на трансфер на социални иновационни
схеми от една географска област в друга. Макар и все още скромни,
предприемаческите инициативи са по-ефективни от традиционната „социална
държава”, защото са по-малко бюрократични, по-гъвкави и способни да
формират повече привързаност. Социалното предприемачество развива нови
модели на активно социално подпомагане и включване, в което потребители и
клиенти се насърчават да поемат по-голяма отговорност.
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7. В България социалното предприемачество търпи развитие през
последните години. Като практика, предприемаческите инициативи ползват
натрупания опит от развитите страни, но са пречупени през призмата на
българския контекст. От теоретична гледна точка, проблемът за социално
предприемачество е слабо изследван, което затруднява обособяването на
определени тенденции или прогнозирането на бъдещи перспективи.
Организационно-правните форми на социалните предприятия са силно
ограничени, което провокира тяхната „невидимост”. Недостатъчната
ангажираност на държавната и местна власт също е фактор, ограничаващ
разпространението на предприемачески практики. Съществен проблем при
българската практика представлява и недостига на високо квалифицирани
предприемачи, които са склонни да развиват подобни инициативи.
Първоначалната оценка на сектора и проучването на съществуващите практики
показват, че социалните предприятия се нуждаят от допълнителен капацитет,
както в разработването на проекти, които да донесат допълнително
финансиране, така и за развитие на организационния капацитет, стратегическо
и бизнес планиране. Необходимо е допълнително обучение в сферата на бизнес
планиране, счетоводство, финансов мениджмънт, маркетинг, изграждане на
партньорства и коалиции, фондонабиране и т. н.
8. В резултат на проведените проучвания са изведени препоръки към
подобряване на правната и институционалната среда за развитие на социалните
предприятия, за да стане това устойчива политика, която да има реален
резултат за хората, което предполага не само пилотиране на различни модели,
но и добро институционализиране в правната рамка, което ще стабилизира
всяка интервенция и ще даде дългосрочна перспектива на инвестициите.
ГЛАВА ТРЕТА. ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО
РАЗВИТИЕ
3.1. Законодателна и институционална рамка на продължаващото
професионално обучение
Изследването анализира законодателната и институционалната рамка на
продължаващото професионално обучение и извежда следните основни
постановки:
Кодексът на труда е основният нормативен акт на трудовото
законодателство в България. В него са определени възможностите за
професионално образование и обучение на заети лица. Според него ППО може
да се осъществи при взаимно съгласие на работника и работодателя. В
зависимост от конкретните условия и потребности от професионално обучение
се определят три вида договори между работника и работодателя: договор за
придобиване на квалификация, договор за стажуване, договор за повишаване на
квалификацията или за преквалификация. Инициативата за предоставяне на
ППО обикновено е на работодателя, тъй като съгласно този документ му се
предоставя правото да предложи договор за професионално обучение. При
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сегашните икономически условия в страната активността на работодателите в
това направление е ниска поради голямото предлагане на квалифицирана
работна сила, което им дава възможност да минимизират разходите за
допълнително обучение на персонала.
Законът за професионалното образование и обучение гарантира
реализирането на общоевропейските конкретни цели в системата за
професионално образование и обучение. Той урежда обществените отношения,
свързани със: осигуряване на правото на професионално образование и
обучение на гражданите; задоволяване на потребностите от квалифицирана,
конкурентоспособна работна сила; осигуряване на условия за функциониране и
развитие на системата за ПОО, основаващи се на сътрудничество между
нейните институции и органите на изпълнителната власт, на местното
самоуправление и социалните партньори. Законът регламентира основните
цели и приоритети на ПОО – осигуряване на единни изисквания към
качеството, прозрачност на квалификациите, изграждане и поддържане на
система за професионално обучение на лица над 16-годишна възраст в
контекста на ученето през целия живот, и в частност на ППО. Въпросите,
свързани с ППО, са включени имплицитно във формалното професионалното
обучение.
Съгласно
ЗПОО
професионалното
обучение
осигурява
придобиването на квалификация по професия или по част от професия, както и
усъвършенстването й. Той регламентира непрекъснатото професионално
обучение в системата за професионалното образование и обучение –
усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или по част от
професия, както и началното професионално обучение – придобиване на
първоначална квалификация по професия или по част от професия. Чрез
формите на непрекъснатото професионално обучение ЗПОО дава възможност
на всички желаещи лица над 16-годишна възраст да придобият професионална
квалификация, да актуализират професионалните си умения с цел подобряване
на позицията и шансовете си на пазара на труда, да повишат квалификацията си
или да се преквалифицират. Продължаващото обучение в системата на висшето
образование се провежда в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето
образование.
Законът за насърчаване на заетостта урежда обществените отношения,
свързани с увеличаването на заетостта и пригодността за заетост чрез програми
и мерки за професионално обучение на възрастни и за учене през целия живот.
Той регламентира стимулирането на професионалното информиране и
консултиране, мотивационното обучение и обучението за придобиване на
професионална квалификация на заети и безработни лица като активни
действия за повишаване на заетостта. В този смисъл законът допълва Кодекса
на труда по отношение на професионалното обучение на възрастни. Чрез
стимулиране на работодателите ЗНЗ създава по-големи възможности за
инициативи, които да улеснят процеса на повишаване на квалификацията на
заетите, подбора на нови работници и предлагането на стажове за подобряване
на уменията.
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Законът за занаятите урежда отношенията, свързани с практикуването на
занаяти, с организацията на занаятчийството и свързаното с него обучение. По
смисъла на закона „занаятчийско обучение” е преподаването и овладяването на
професионални, организационни, творчески и други знания и умения,
необходими за практикуването на определен занаят. Понятието „занаят” в
случая означава производство на изделия или предоставянето на услуги,
посочени в специален списък, по занаятчийски начин, т.е. чрез
неавтоматизиран трудов процес, предимно ръчен. Законът предвижда обучение
преди всичко на работното място, наречено „чиракуване”, което се основава на
принципа на съчетаване на работа с учене.
Институционалната рамка за управление на ППО е изградена на
национално, регионално и местно равнище. Продължаващото професионално
обучение в страната се извършва от институции, функциониращи в системата
на формалното образование и обучение, и от институции, осъществяващи
неформално обучение. Обучение за придобиване на професионална
квалификация може да осъществяват и министерства, общини, организации на
работодатели, организации на работници и служители и отделни работодатели.
За обучение на собствените си служители предприятията извършват
неформално продължаващо професионално обучение. Формите на обучение са
курсове за професионална квалификация, обучение на работното място, участие
в семинари, конференции и други. Неформално ППО предлагат различни
неправителствени организации, предприятия и фирми. Потенциал за такова
обучение имат и читалищата.
Основната насока за развитие на социалния диалог е в повишаването на
възможностите на социалните партньори да влияят върху политиката по ППО и
да подпомагат нейната реализация с цел изграждането на общество на
знанието, постигане на социална кохезия и високо жизнено равнище на базата
на висока заетост. За целта е необходимо: да се изградят ефективни
междуинституционални връзки между партньорите на пазара на образователни
и учебни услуги, пазара на труда и работодателите; социалният диалог да се
развие в конкретни направления по приоритетни проблеми на професионалното
образование и обучение съобразно концепцията за ученето през целия живот;
да се създадат и приложат ефективни форми на двустранно сътрудничество
между учебните институции и общности и бизнеса/работодателите; да се
постигне директно включване на социалните партньори – работодатели и
синдикати, с конкретни права и задължения в процеса на ППО; да се подобри
нормативната основа на социалния диалог чрез колективното договаряне,
особено на ниво предприятие, за доближаване до европейските показатели за
включване на заетите във формите на ученето през целия живот; да се осигури
необходимата информационна база за ефективното участие на социалните
партньори в управлението на ППО.
3.2. Основни тенденции и влияещи фактори върху развитието на
продължаващото професионално обучение – европейски измерения
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Направеното проучане на основните тенденции и влияещи фактори върху
развитието на ППО в европейски контекст позволява да се направят следните
обобщения:
Развитието на ППО в нашата страна се осъществява съобразно
европейските политики и програмни документи в областта на образованието и
обучението. Европейските измерения намират отражение и приложение в
концептуалната база, законодателната рамка, провежданите политики и в
практиката на развитието на ППО. На национално равнище се полагат усилия
за адекватно разбиране и прилагане на основните дефиниции от
общоевропейската понятийна база – продължаващо професионално обучение,
учене през целия живот, формално учене, неформално учене, самостоятелно
учене, което е необходима предпоставка за транспониране на европейските
програмни документи в съответната нормативна база в страната, както и за
конструктивна комуникация с европейските партньори.
Хармонизирането на българското законодателство в областта на
образованието и професионалното обучение с политиките на ЕС е ориентирано
към осигуряване на правото на всеки български гражданин на продължаващо
професионално обучение в контекста на ученето през целия живот – създаване
на предпоставки и условия за достъп и включване в обучение за придобиване
на начална професионална квалификация, повишаване на квалификацията и
преквалификация, неформално и самостоятелно учене.
Факторите, които определят състоянието и тенденциите в развитието на
продължаващото обучение, са най-общо икономически и социални. Сред
икономическите фактори е повишаването на заетостта. Динамиката на
заетостта за конкретния период показва висок ръст в секторите индустрия,
бизнес услуги, търговия и др. Високото равнище на безработицата е важен
мотивационен фактор за участие в квалификационни дейности. Не на последно
място е процесът на европейска интеграция на страната с очаквано повишаване
на възможностите за работа в страните от ЕС. Това е един от основните
фактори за трайно силен интерес към езиково обучение и развиване на
езиковите умения в професионалните области.
Формиралите се в продължение на повече от две десетилетия негативни
тенденции в развитието на демографските процеси водят до значими промени
във възрастовата структура на населението. Задълбочава се процесът на
стареене, нараства средната възраст на населението. В последните години се
отчита, макар и слабо, повишаване на относителния дял на хората в
трудоспособна възраст. Трайна е тенденцията към намаляване на населението в
под трудоспособна възраст. Вътрешната миграция на населението се
характеризира преди всичко с преобладаващо движение от едни градове към
други, по-малко от града към селото и от селото към града. Т.е. налице е
тенденция на изчерпване възможностите на селските региони да реализират
увеличаване на работната сила в големите населени места, както и известна
стабилност на потребностите от работна сила в селското стопанство. Това
положение в известен смисъл дава възможност за едно по-реалистично
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определяне на потребностите от обучение, и в тази връзка – за по-ефикасно
разпределение и локализиране на финансовите и други средства за образование,
вкл. и за ППО, като възможност за привеждане и поддържане на работната сила
в съответствие с актуалните потребности.
Въпреки тенденцията през последните години към овладяване на
отрицателния демографски прираст, това ще продължи да се отразява
негативно върху включването на нови потоци в образователните и други
учебни институции за продължителен период. А това означава, че реформата в
системата на образование и обучение и развитието на дейностите по учене през
целия живот следва да се съобразят най-пълно с конкретната демографска
ситуация. Намаляването на безработицата и увеличаването на заявените
работни места от реалния сектор, както и в рамките на програми и мерки за
субсидирана заетост, е важен фактор за нарастване на потребностите от
професионално обучение на възрастни, в контекста на ППО. Преобладава
търсенето на работна сила от частния сектор.
Проблемът, който стои за разрешаване, е свързан както с определянето на
реалните потребности от професионално обучение по професии, специалности
и степени на квалификация, така и с качеството на предлаганото
професионално обучение. В тази връзка от особено значение е факторът състояние на пазара на услуги по професионално образование и обучение. В
тази сфера също е налице дисбаланс – от една страна, предлагането на услуги за
обучение значително надвишава търсенето на такива, от друга страна,
предлаганите услуги за обучение като качество, видове и тематика се
разминават с търсенето. Това е особено показателно на регионално равнище.
Очевидни са съществените недостатъци на предлагането на услуги за
професионално образование и обучение, в контекста на ученето през целия
живот, както като обхват на предлагани професии и специалности, така и като
качество на обучението, характеризирано преди всичко чрез реализираните
учебни програми и учебни методи. Легитимността на обучението и
сертифицирането на резултатите е също сериозен проблем.
Съществените регионални различия по отношение на населението и
заетостта имат също негативен ефект върху качеството на работната сила и
налагат необходимостта от преустройство на системата за образование и
професионално обучение, с цел намаляване на тези различия. Основно
изискване е дейностите на системата за професионално образование и обучение
и дейностите за професионално обучение на възрастни да се насочат възможно
най-пряко към повишаване пригодността за заетост на населението. Това е
необходимо не само за осигуряването на подходяща професионална
квалификация за заетост, но и за постигането на критериите за членство на
страната ни към Европейския съюз. Реформата в образованието и
професионалното обучение, като основа на продължаващото професионално
обучение, трябва да обслужва ефективно сферата на заетостта, да отговаря на
изискванията и темповете на изменящия се пазар на труда, за да изпълни ролята
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си на най-важен фактор за качественото възпроизводство на населението и на
работната сила.
В тази връзка са предствени анализи на участието в неформални форми
на учене, учене през целия живот, продължаващо професионално обучение в
системата на висшето образование, в центровете за професионално обучение,
продължаващо професионално обучение, организирано от доставчици на
социални услуги и социални предприятия за заетите в тях лица. В заключение
са направени изводи, че политиката на ръководителите на предприятията по
отношение на продължаващото обучение на заетите лица не е особено активна;
периодична оценка на уменията на заетите лица се извършва сравнително
рядко; малък е относителният дял на предприятията, в които са осигурени
необходимите предпоставки за ППО – план/програма за организиране на
обучение, предвиден бюджет и обучаващ ресурс – обучаващи центрове и
преподаватели; все повече работодатели предпочитат да наемат персонал с
необходимата квалификация, вместо да осигурят повишаване на
квалификацията на заетите чрез обучаване в нови умения; делът от заетите,
участвали в ППО, нараства, но намалява продължителността на организираните
обучаващи мероприятия; стремежът на ръководителите на предприятия е
обучението да се извършва на работното място, в работна среда, което е
свързано с по-малко разходи; преобладават външно организираните курсове за
ППО, от една страна, поради липсата на собствен учебен център, но от друга –
заради използване на преподавателския капацитет на външни обучаващи
организации.
3.3. Предизвикателства в осигуряване на качество на обучението в
продължаващото професионално обучение
Предизвикателства в осигуряване на качество на обучението в
продължаващото професионално обучение са анализирани, идентифицирани и
представени в няколко основни области: материална учебно-техническа база;
учебно-преподавателски и помощен учебен персонал; учебна документация;
подходи и методи на обучение; обучение в Учебно-тренировъчна фирма (УТФ);
модулно обучение; оценяване и сертификация на резултатите от обучението в
ППО, въз основа на което могат да бъдат направени следните обобщения:
Оборудването в повечето образователни институции е морално и
физически остаряло. Инвестициите, които държавата отделя в тази посока, са
недостатъчни. Това се отразява на качеството на професионалното образование
и поставя завършилите професионално обучение в неравностойни позиции на
пазара на труда. Налице е несъответствие между оборудването в обучителните
институции и новото оборудване за съвременни технологии, които се прилагат
във фирмите и производствата. Основните трудности са свързани с недостиг на
средства за модернизиране на материално-техническата база, осигуряване на
съвременна учебна и справочна литература, оборудване с компютърна техника.
Инфраструктурата не улеснява достъпа до ППО на лица с физически
увреждания. Голяма част полагат усилия да модернизират материално- 46 -

техническата база и оборудването чрез участие в различни международни
проекти, реализиране на ППО и собствени приходи. Малко по-различно стоят
нещата в частинте професионални гимназии, професионалните колежи и някои
центрове за професионално обучение, които се стремят да задоволят все понарастващите изисквания на обучаемите лица.
Наличието на богати библиотеки и центрове е също толкова важно
условие за привличането на възрастни обучаеми. В рамките на институциите за
ПОО, инвестициите в инфраструктурата ще създадат множествен ефект, тъй
като съоръженията могат да се използват и от млади, и от възрастни обучаеми.
Практическото обучение се осъществява в учебни, учебнопроизводствени и в производствени условия. Основни пречки за осигуряване на
работни места в реални производствени условия са недостатъчните връзки
„училище – бизнес”. Съществуващата нормативна база не поощрява участието
на работодателите в процеса на модернизация на инфраструктурата на
професионалните училища и гимназии. Усъвършенстването на нормативната
уредба относно отговорностите на работодателите и социалните партньори за
провеждане на практическото обучение е положителна стъпка за подобряване
качеството на ППО.
Материалната учебно-техническа база на центровете за професионално
обучение в повечето случаи е наета или се осигурява чрез рамкови договори за
всеки конкретен курс. Това е предпоставка за по-голяма гъвкавост при
осигуряване на база за провеждане на обучението и възможност на обучаемите
да се запознаят с най-новото техническо оборудване. Положителна е
тенденцията центровете да развиват и собствена материална база. При
продължаващото професионално обучение на заети лица практическото
обучение се провежда на конкретни работни места в предприятията, което е от
изключителна важност за подготовката и реализацията на обучаемите.
Преобладаващ е броят на преподавателите с висше образование. Базовата
подготовка на учителите, която се извършва във висшите училища, е на добро
ниво, но предвид непрекъснатото въвеждане на нови производствени
технологии, е необходима постоянно действаща система за актуализиране
квалификациите на педагогическите кадри. По този начин ще се осигури
съответствие между социалната практика, потребностите на образователната
система и нивото на професионалната им компетентност.
В центровете за професионално обучение преобладаващата част от
обучаващите и помощния учебен персонал не са постоянно заети, а работят на
граждански договор за всеки конкретен курс. Голяма част от преподавателите в
ЦПО са учители, които са на постоянна работа в професионалните училища и
гимназии. Системата за образование, обучение и квалификация на
преподаватели и обучаващи не съответства на изискванията за прилагане на
принципите на продължаващото професионално обучение и ученето през целия
живот. Малко са обучаващите, преминали през курсове за придобиване на
умения за обучение на възрастни.
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Липсва приемственост между професионалното обучение и висшето
образование на национално ниво. Във висшите училища няма система за
валидиране на придобитите квалификации (компетенции) от системата на ПОО.
В ЗПОО е заложена нормативната база за удостоверяване на неформалното и
извънинституционалното обучение. Мобилността на обучението в ЦПО дава
възможности за трансфер на кредити (преминаване на отделни модулни
обучения, завършващи с удостоверения за професионално обучение).
Съществуването на ефективна система за продължаващо професионално
обучение предполага наличие на методология, дидактически подходи, анализи
и изследвания. Научноизследователският капацитет на висшите училища не се
използва пълноценно за анализ и подпомагане развитието на ППО в страната,
за изследвания, подпомагащи разработването на политики в областта на ППО.
Почти липсва научноизследователска дейност в областта на развитието на
човешките ресурси към различните ведомства, вкл. на национално равнище.
Това нарушава процеса на изграждане на решения във времето и се отразява
неблагоприятно върху тяхното качество.
Предимството на УТФ е симулацията: решенията, които в реалния бизнес
могат да доведат до ощетяване на собственото предприятие, тук могат да бъдат
тренирани. Те са част от индивидуалния опит на обучаваните и важен фактор
на учебния процес. Цел на обучението в УТФ е интердисциплинарното,
проблемно ориентираното преподаване на практически приложими знания за
извършваните в рамките на една фирма дейности, както и за връзките между
предприятията. Осъществява се чрез активни методи на обучение и в центъра
на учебния процес се поставя личността на обучавания. Процесът на учене
основно е в резултат от действията на търговските партньори, като това
обстоятелство води до висока степен на мотивираност от страна на
обучаваните. Стимулирането на предприемаческото мислене, откриването и
осмислянето на икономическите връзки и взаимодействия, овладяването на
ключови квалификации, например умението за работа в екип, мрежово
мислене, езикова компетентност, както и прилагането на чуждоезиковите
знания, формират мобилност и гъвкавост в международната трудова и
професионална дейност и съставляват базата за учене през целия живот. Чрез
обучението в УТФ се създава нова ситуация и за преподавателите. Те се
превръщат в консултанти, треньори на обучаемите. Това поставя нови
изисквания към техните комуникативни умения и уменията за сътрудничество.
Прилагането на модулни програми за професионално обучение възниква
в резултат от необходимостта за актуализиране на учебната документация в
съответствие с европейските стандарти, както и от въвеждането на нови
ефективни методи на обучение с цел повишаване качеството на
професионалното обучение. По този начин могат да се изпълнят очакванията за
подобряване на възможностите за реализация на пазара на труда. Модулното
обучение е с доказани предимства, но само ако се провежда при спазване на
всички методически, кадрови и материални изисквания, за да се гарантира
качеството му. В тази връзка е необходимо да се прецизира и активизира
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системата за външна проверка в институциите, които прилагат модулни
програми за професионално обучение. При гарантирана съвременна техническа
база за обучение и висококвалифицирани обучаващи, обучаваните завършват
съответната форма на професионално обучение добре подготвени за
самостоятелна работа и конкурентоспособни за пазара на труда.
Професионалното обучение на модулен принцип е перспективно и трябва да се
поощрява прилагането му при обучението на възрастни и на лица със
специални образователни потребности. Модулното обучение дава възможност
за по-ефективно включване на отделния индивид в професионално обучение в
съответствие с неговите възможности, потребности и нагласи, увеличава
шансовете му за адаптивност и реализация на пазара на труда.
3.4. Развитие на методологическата основа на продължаващото
професионално обучение в контекста на ученето през целия живот
Изследването прави анализ на промените в модерното общество, които са
динамични и често радикални, на чиято база могат да бъдат формулирани
следните обобщения относно:
Концепцията за ученето през целия живот и ППО: Традиционната
система за професионално обучение, и респективно за ППО, е изправена пред
предизвикателството да оцени собствената си „стойност” от гледна точка на
нововъзникналите потребности и способността бързо да се приспособява към
системата от изисквания на икономиката и на работната среда. В този смисъл,
фокусът по отношение на развитието на компетенциите се измества от
обучение към учене, като изрично трябва да се наблегне на разширяване на
обхвата на възможностите за учене. Сред тях особено важно място заема
ученето на работното място.
Концепцията за обучение и икономия на време при развитието на
човешкия ресурс: Нов подход към ППО се налага от развитието на концепцията
за обучение и икономия на време при развитието на човешкия ресурс. Той се
основава на принципа за „капитализиране” на ресурса, получен от обучението,
който предлага на заинтересованите работещи да се обучават в мрежата за
обучение на основата на плана за развитие и обучение на човешкия ресурс на
фирмата или компанията, в която работят. Отделните професионални сектори
трябва да развиват и прилагат диференцирано и специфично този подход. В
този смисъл ефективността на ППО непосредствено се влияе от реализацията
на принципа за капитализиране на ресурса.
Концепцията за взаимосвързано развитие на ИКТ, ПО, ППО и труда: В
повечето европейски държави съществуват политики за насърчаване на малките
компании да изграждат мрежи за разпространение на иновации. Промените в
традиционното обучение налагат то да се насочи повече към обучение без
откъсване от работното място, отколкото към обучение в различни обучаващи
организации и институции. Характерна тенденция е все по-малко хора да се
обучават за задоволяване на допълнителни индивидуални потребности и все
повече да са ориентирани към и от потребностите на фирмите и корпорациите.
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В такива случаи обучението може да се осъществява както от колегиработници, така и от ръководители на екипи и от мениджъри на средно
равнище, но преди всичко в условията на актуална работна среда. Отпадат
границите между ИКТ, ППО и работното място. Групите от професионалисти
имат своите основания и идеи за използване на ИКТ като изключително важен
инструмент за учене.
Стратегията за обучение на работното място: Обучението на
работното място в съвременните условия разширява своя обхват в посока
подпомагане на самостоятелния избор и неформалното учене, като свързва
обучението с организационната и структурна стратегия на компанията. Може
би най-ясно спецификата на ППО следва да се отчита при този вид обучение.
Ролята на тези, които стратегически отговарят за развитието на човешкия
ресурс, се променя от обучаваща в консултантска. Стратегическата им задача е
да осъществяват по-тясна взаимовръзка между развитието на човешките
ресурси и развитието на бизнеса. Практическата им роля е да създават условия
за учене на работното място, като най-чист вид за обвързване на потребностите
и изискванията на производствения процес с качествените характеристики на
необходимото професионално обучение. Изпълнението на дейностите по
развитието на човешките ресурси е споделена отговорност между
професионалистите в областта на развитието на човешките ресурси,
мениджърите и работещите.
Функции на ППО в бъдещото развитие: социална - осигуряване на равни
възможности за всеки индивид да придобие образователен и професионален
статус на човек, полезен за себе си и за обществото; икономическа осигуряване на професионално обучена работна сила, генерираща прираст на
доходите на микро-, макро- и индивидуално равнища; интегративна –
обединяване и/или паралелно протичане на процесите на обучение и работа;
обучаваща – използване на адекватни принципи, форми, методи и организация
за поддържане и развитие на уменията и навиците за учене; мотивиране на
личността за самостоятелно учене; осигуряване на професионални знания и
умения на обучаващите се според техните интереси, възможности и
потребностите на пазара на труда.
Дългият български преход към демокрация и пазарна икономика все още
не е довел до създаването на съгласувани системи за квалификация, които да
отговарят на новите икономически процеси. В условията на висока
безработица, предприятията изпитват все по-голям недостиг на работници с
необходимата квалификация, което наред със застаряващото население и
бавния темп на реформи в образованието се разглежда като съществена пречка
пред икономическия растеж и привличането на нови инвестиции в България.
Бързото разпространение на новите технологии допълнително увеличава
пропастта между търсене и предлагане на пазара на труда. Това рефлектира и
върху предлаганото качество, което прави още по-неотложна необходимостта
от реформи в системата за образование и обучение. В същото време, макар и
бавно, националната икономика започва да придобива самостоятелна насока на
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развитие и започва да формулира свои потребности относно равнищата на
знание и ключови компетентности. От тази гледна точка, е настъпил моментът
да бъдат взети мерки по отношение на необходимостта от нови умения чрез
промени в системата за образование и обучение, които да гарантират
изграждането на нагласа за учене през целия живот.
В този контекст е дискутирана Националната стратегия за учене през
целия живот (НСУЦЖ), която определя стратегическата рамка на държавната
политика за образование и обучение в периода 2014-2020 г., насочена към
постигането на европейската цел за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж. Стратегията е разработена в отговор на предизвикателствата, свързани
от една страна с необходимостта страната ни да преодолее последиците от
дълговата финансова криза в Европа и света, а от друга да запази националната
идентичност и културно разнообразие при реализиране на политиките за
сближаване. Тя трябва да бъде възприемана като отговор на всички възникнали
предизвикателства по отношение на социалното включване и икономическия
растеж. Документът обхваща всички форми на образование, обучение и учене –
формално, неформално, самостоятелно – в които човек участва през целия си
живот, като за периода на следващите седем години предоставя препоръки,
които да послужат за основа на изготвянето на годишни планове, на базата на
които да бъде проследен напредъкът в прилагането на УЦЖ в България.
Стратегията
очертава
съдържанието,
формите,
средата
и
взаимоотношенията между всички участници в процеса на учене през целия
живот, а именно:
 учещи – всички лица на територията на страната, ангажирани с учене в
сферата на образованието, формалното и неформалното обучение или
самостоятелното учене;
 доставчици на обучение – институциите, които провеждат обучение,
(независимо дали това са частни или държавни детски градини, училища,
университети, центрове за обучение, културни институции и др.),
съответстващо на потребностите на обществото и изискванията на пазара на
труда;
 работодатели, браншови организации, синдикати, организации на
гражданското общество и други партньори са тези, които определят и посрещат
гореспоменатите изисквания, свързани с потребностите от образование и
обучение;
 областите, общините и местните общности изпълняват важна роля в
процеса на утвърждаване на тяхната позиция за „учещи региони”;
 държавни органи – министерства и агенции – определят националните
политики в областта на образованието и обучението, както и съответните
инструменти и мерки, необходими за гарантиране на ефективността на
търсенето и предлагането на УЦЖ.
Сред целите на националната политика за развитие до 2020 г. са високо
ниво на знания, възможност за иновации, адаптивност спрямо промените в
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естеството на работата и пълно социално включване. Контекстът на сратегията
взема предвид новите цели и новия обхват на ученето, групите учещи,
доставчиците, методите за учене/преподаване, инициативите за търсене и
предлагане на учене, подкрепящите мерки, прозрачността и сравнимостта,
както и гарантирането на качеството.
Отличителен белег на българската стратегия за учене през целия живот е
цялостният подход, като по този начин се обхващат всички области на ученето.
Документът е адресиран до предучилищното възпитание и подготовка, общото
училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето
образование, продължаващото обучение на възрастни, валидирането на
резултати от неформално обучение и самостоятелно учене. Стратегията работи
по посока на очакването ученето през целия живот да бъде признато и
подкрепено от политиката на правителството и от всички заинтересовани
страни като ръководен принцип за предлагане на образование и обучение в
национален контекст.
ИЗВОДИ ГЛАВА ТРЕТА
В резултат на направените анализи на законодателната и
институционалната рамка на ППО в България, основните тенденции и влияещи
фактори в европейски контекст, предизвикателствата в осигуряване на качество
и развитието на методологическата основа на ППО във връзка с концепцията за
„учене перз целия живот” и приложение на ефективни политики и инструменти
за социално развитие могат да бъдат изведени следните обобщения:
1. Предизвикателствата пред институциите за продължаващо
професионално обучение се отнасят до координиране на задачите, действията и
ресурсите им, съобразно приоритетите на политиката за развитие на човешките
ресурси; подобряване на механизмите за информационна отвореност и обратна
връзка; подобряване качеството на обучението и доближаването му до
съвременните изисквания, осигуряващи достъп до европейския пазар на труда;
създаване на механизми за мотивиране както на потребителите на
квалификационни услуги, така и на организации, инвестиращи в
продължаващото професионално обучение; обединяване на усилията между
социалните партньори, органите на местната власт и неправителствените
организации, които имат отношение към подобряване на инвестирането в
човешкия капитал.
2. Социалното партньорство в областта на ППО е изключително важен
фактор за качеството на самото професионално обучение и на човешкия ресурс,
с оглед пригодността за заетост. Социалното партньорство се осъществява чрез
социален диалог между институциите за професионално обучение и
представителите на социалните партньори – работодатели и синдикати, както и
на равнище предприятие – между работодателите и представителите на
работниците и служителите. На национално равнище основен обект на
социалния диалог трябва да бъде политиката на професионалното обучение,
преди всичко като елемент на общия процес на образование и обучение.
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3. Факторите, които влияят върху развитието на ППО, са вътрешни и
външни. Към най-важните вътрешни фактори се отнасят промените в
структурата на системата за професионално образование и обучение и
развитието на основните качествени характеристики и условия за
функциониране на системата – преподавателски състав, материално-техническа
база, качество на учебната докуметация, методика на преподаването,
управление и организация на дейностите и други. Външните фактори обхващат
преди всичко: структурните изменения в икономиката; състоянието и
динамиката на демографските процеси; скоростта на технологичните промени и
отражението им върху производствените потребности от компетенции;
състоянието и динамиката на заетостта и потребностите на пазара на труда;
вътрешната и външната миграция на населението; външноикономическата
среда и външнополитическите и обществени процеси. Радикалните структурни
промени в икономиката и публичното управление се отразяват неблагоприятно
върху определянето на потребностите от професионално обучение, намалени са
финансовите ресурси за развитие на образованието и професионалното
обучение, понижава се образователното и професионално-квалификационно
равнище на работната сила. Всичко това води до нарастване на потребностите
от квалифицирана работна сила, от съответно обучение и по-високи изисквания
към неговото качество.
4. С прилагането на държавни образователни стандарти се осигуряват
еднакви изисквания за придобиването на професионална квалификация в
различните обучаващи институции, както и за сертифициране на знанията и
уменията, придобити по неформален и информален път. Постигането на
прозрачност на процеса на обучение, използването на еднакви критерии за
оценяване, осигуряването на съответствие на подготовката с изискванията на
пазара на труда са характеристиките, които превръщат тези документи в основа
за разработването на учебните програми. Принципът на широкопрофилност,
който е водещ при разработването им, дава възможност за по-добра адаптация
към променящите се изисквания на пазара на труда. Насочени към укрепване на
връзките между образованието и бизнеса, ДОС са документи, които имат
конкретната задача да подпомагат развитието и усъвършенстването на учебните
планове и програми. Акцентът при разработването им за придобиване на
квалификация по професии е придобиването и развитието на професионалните
компетенции. Формирането в процеса на обучение не само на тясно
специфични за професията знания и умения, а на ключови и базисни
професионални компетенции, осигурява на обучавания по-голяма гъвкавост и
адаптивност. Ориентирани към по-дългосрочно развитие, с дефинирани общи и
специфични (конкретни) цели на обучението, те са средство за оценка на
придобитите умения и за проектиране на бъдещи потребности, продиктувани от
развитието на техниката, технологиите и др., при което овладяването на
ключови компетенции е една от приоритетните цели на професионалната
подготовка.
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5. Оценяването и сертифицирането на резултатите от обучението са
елементи от цялостната организация на процеса на ППО. Те обективират
крайните резултати спрямо целите и подцелите на обучението. В този смисъл
са отправна точка за анализ на процеса на ППО и предприемане на превенция
или корекционни действия във всеки един от неговите етапи. В определена
степен те са свързани и с мотивирането на участниците по отношение на
обучението и последващата професионална реализация. Практиката през
последните години показва, че оценяването все по-често се възприема като
признаване на постигнат резултат от положения труд, мотив за продължаване
на обучението в неговите следващи етапи, а не като кардинална мярка, играеща
ролята на критика, когато крайният резултат не удовлетворява.
6. Голяма част от преподавателите в ППО познават новите технологии,
машини и материали само от техническата литература. Работодателите са тези,
които трябва да дадат възможност на обучаващите да се запознаят с новостите
в отрасъла, като осигурят работни места, покани за участие в семинари и др.
Необходимо е работодателите да бъдат мотивирани да инвестират в
придобиване на професионални знания и умения от страна на обучаващите на
възрастни, вкл. за работа с компютър, чужд език, актуализиране на
професионалната
подготовка,
психологическо
обучение.
Ранната
идентификация на необходимите умения с цел планиране на професионалното
образование и обучение е процес, в който активната страна са работодателите.
Те трябва да предоставят информация за нуждите от квалифицирани
работници. За съжаление в България, с променящата се икономика, с
преобладаващите малки и средни предприятия, които не са сигурни колко
време ще просъществуват, това е трудно осъществимо.
7. В проблематиката „учене през целия живот” ППО е един от главните
фактори за развитие и усъвършенстване на професионалната активност на
хората и повишаване на способността им за заетост. Това произлиза от
обстоятелството, че знанията и уменията, придобити в рамките на формалното
образование и обучение, много скоро се оказват недостатъчни за променящия
се свят и за изискванията на пазара на труда. Поради това се налага те да бъдат
непрекъснато обновявани през целия жизнен цикъл на човека. ППО днес се
определя като важна гаранция за успешното развитие на индивидите и за
тяхната социална реализация. Едновременно с това е и основен фактор за
устойчиво икономическо развитие.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В
БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
4.1. Професията социален работник – профил на социалния работник
и обезпечаване на системата за социално подпомагане със специалисти
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Изследователският интерес към професията1 на социалния работник се
проявява от недостатъчно ясния й профил към момента в България спрямо
динамичните потребности на населението. Основно се дискутират въпроси,
свързани с това какви професионалисти са по същество са специалистите по
социални дейности, какви са техните права, задължения, отговорности, кои са
областите за реализация, какви са моделите на професионална дейност, които
следва да осъществяват по примера на други страни, в които професиите на
социалния работник има традиции и натрупани добри практики.
Изпълнителният комитет на Международната федерация на социалните
работници (IFSW) и Съветът на Международната асоциация на училищата по
социална работа (IASSW) предлагат да бъде прието следното определение за
професията „социалната работа“: „Социална работа е професия, основана на
практиката и академична дисциплина, която насърчава социалната промяна и
развитие,
социалното
сближаване,
както
и
овластяването
и
освобождаването на хората. Принципите на социалната справедливост,
правата на човека, колективната отговорност и уважението към различията
са централни за социалната работа. Основавайки се на теориите за социална
работа, социалните науки, хуманитарните науки и знанието на коренното
население, социалната работа ангажира хора и структури за справяне с
предизвикателствата на живота и подобряване на благополучието“.
Дефиницията може да бъде разширена на национално и/или регионално
равнище.
Според Закона за социално подпомагане в България социалната работа се
дифинира по следния начин: „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“.
В основата си много от класификациите опират до дискусиите за
човешката пирода, относителната значимост на биологичното, културата и
опита в човешкото развитие и социалните движения, определящи и оформящи
човешкото общество. Eдно от най-големите разделения в теорията на
социалната работа създават две големи учебни дисциплини - психологията и
социологията през призмата на между структурните и психологически
обяснения на личностните проблеми. При структурните перспективи, фокусът
попада върху политическото, икономическото и материалното обкръжение, в
което се намират хората – бедността и неравенството, социалната
несправедливост или т.нар „лошо социално функциониране“. В практиката
повечето теории за социална работа са силно повлияни от психологическите
персепктиви към човешкото поведение - начините по които се развиваме, учим
1

Под „професия” се разбира съвкупност от знания и умения, необходими за изпълнението на
определена длъжност, придобити чрез обучение или трудов опит.
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и реагираме. Обръща се внимание на емоционалната страна на живота на
хората и качеството на техните взаимоотношения с деца, родители, партньори разбиране, подкрепа, посрещане на емоционалните потребности, контрол върху
преживяванията се възпримат като подход към решаване на проблема. Този
подход включва няколко етапа, подробно представени във Фигура 4.1., а
именно: идентифициране, описание и измерване на проблема; анализ на
факторите, включително и поведението на други хора, които създават
проблема; избиране на цели за решаване на проблема; определяне и
извършване на онези действия, чрез които ще бъдат постигнати целите и
разрешени проблемите.
идентифицир
ане на
проблема

избиране на
цели за
решаване на
проблема

анализ на
факторите

Действия за
решаване на
проблемите

Фигура № 4.1. Система за идентифициране на проблема

Изведен е т.нар „интеракционен модел“, представен в схема на
социалните интеракции, при които клиентът се приема като личност със
собствен енергиен ресурс, задачи и субект в общият подпомагащ субект, а
социалният работник се оценява като субект със собствен характер, като своя
индивидуална компетентност (виж Фигура 4.2.).
социален
работник

социална среда

клиент

Фигура № 4.2. Интеракционен модел

Идентифицирането на професионалния профил на социалния работник,
предоставящ различни социални услуги в Европа е сложно, имайки предвид, че
страните от Европейския съюз назовават по различен начин специалистите,
ангажирани със социална работа. В американски и европейски литературни
източници са правени опити, които извеждат общите професионални
характеристики на социалния работник.
Най-общо на описателно ниво, професионалния профил на социалния
работник включва три компонента: професионални компетенции;
професионални роли; професионални компетентности.
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Професионални компетенции. В основата им са присъщите за професията
практически дейности, които социалния работник извършва с цел подпомагане
на хора и семейства да възстановят жизнените си способности и да участват в
обществения живот. Тези дейности могат да бъдат условно разделени на две
категории – дейности с „пряко“ и „косвено“ въздействие.
Дейностите с пряко въздействие най-често се предпиремат с цел
улесняване или разрешаване на определен социален проблем за конкретен
клиент (индивид, семейство). Това е социална работа с клиента и с другите в
негова полза. Тези дейности включват индивидуална оценка на положението на
клиента, консултиране или извършване на конкретна услуга, посредничество с
други служби и институции. Оценяването на клиента е сложен процес и
включва набор от дейности като ориентиране в проблемите му, формиране на
впечатления относно средата, в която живее, обсъждане на проблемите му с
останалите членове от екипа в съответната социална служба, постигане на
договореност с него. Консултирането включва разговорите, които осъществява
социалния работник и клиента, чрез които се цели промяна на нагласите,
разбирането към някои аспекти на живота или взаимоотношенията му с други
хора или групи, като се съобразяват и психосоциалното състояние на клиента.
Посредничеството помага на клиента да установи контакти с различни агенции
и служби, с цел получаване на помощ и това, от което се нуждае.
Дейностите с косвено въздействие засягат по-общи задачи на
превенцията на социалните проблеми с цел подобряване на социалните услуги.
При тях на фокус са други служби, агенции, институции и изграждане на
връзки между тях, управление, супервизия и тренинг на техния персонал.
Анализите сочат, че социалните работници независимо дали са
ангажирани пряко с работа с клиенти, или заемат ръководни дъжности участват
еднакво в дейностите по саморазвитие – придобиване на знания, умения и
ценности, необходими за подобряване на професионалната дейност (четене на
професионална литература, участие в семинари, работен обмен на
информация).
Професионални роли. Понятието роля е заимствано в социалните науки от
театъра, а от тях – в социалните науки.. Професията на социалния работник се
характеризира със значителен брой професионални роли, които според някои
изследователи са повече от 40. Обогатяването и динамиката на ролите
актуализират личностно-професионалния профил на социалния работник,
отразяват промените в работната ситуация. Професионалните роли си
взаимодействат, съществуват в система, съчетават индивидуалното и
социалното. Всеки социален работник упражнява определен брой роли, които
отговарят на неговата лична и професионална философия, компетентност,
характер, условия на труд. Многообразието от професионални роли е следствие
от разликата в теоретичната подготовка и професионалния опит и практика на
социалния работник, както и от формалното и неформално образование.
Професионални компетентности. С приемането на Националната
квалификационна рамка в България са легитимирани четири универсални
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лични и професионални компетентности, като резултати от обучението:
самостоятелност и отговорност; компетентности за учене; комуникативни и
социални компетентности; професионални компетентности. Специфичните за
социалния работник компетентности са: да общува с хора и организации,
създаване на работни взаимоотношения, ангажираност; да съдейства и улеснява
хората да използват силните си страни и опит, чрез предоставяне на
информация, съвет и др.; да оценява ситуацията заедно с клиента и да планира
действия за преодоляване на нуждите и риска; да допринася с работата си за
развитие и напредък на съответната организация, като се включва в дейността
й; да умее да работи в екип; да управлява и оценява собствения си капацитет за
усъвършенстване.
Социалните работници непосредствено реализират задачите на
социалното подпомагане. Те предоставят помощи и услуги на базата на
индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на лицата и
семействата. Имат за цел да подобряват взаимната адаптация на хората и
средата, в която живеят за постигане на по-добро качество на живот,
достойнство и отговорност на основата на индивидуалните способности,
междуличностните отношения и ресурсите на общността, като: задоволяват
основни жизнени потребности, които човек сам не може да задоволи; укрепват
и развиват обществената солидарност в трудни житейски ситуации; подпомагат
социалната реинтеграция и трудова заетост; насърчават развитието на
алтернативни социални услуги.
Реализирането в пълен обем на посочените задачи налага на социалните
работници професионални роли, свързани със следните основни аспекти на
професионалния им труд:
1. Работа с клиент за оценка на неговите потребности. Социалните
работници са на входа на системата за социално подпомагане. Те определят
достъпа според установени критерии. От тях се изисква компетентност като по
отношение на информацията, която събират, така и по отношение на контакта,
който установяват.
2. Работа с клиент за преодоляване на конкретна затрудняваща го
ситуация(т. нар. работа по случай). Социалните работници реализират
дейности по отношение на конкретен клиент и уязвими групи в обществото. Те
са ангажирани в предоставянето на помощи и услуги. Разработват
индивидуални планове, реализират ги и преценяват резултатите на основата на
работни отношения с клиента и работа в екип. Планират, организират и
контролират собствената си работа и тази на другите с цел постигане на
поставените цели; отдаденост на работата и способности да работят под
напрежение.
3. Управление на риска. Социалните работници се сблъскват със
сериозни проблеми и с хора, които създават проблеми. Необходимо е да
разпознават риска за себе си, за клиента и за другите и да са в състояние да
избягват или минимизират. Това е свързано с определяне, оценяване и
анализиране на риска; балансиране на правата и отговорностите, свързани с
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риска; предприемане на конкретни действия, мониторинг на риска; спазване на
процедурите за безопасност.
4. Професионално развитие. Социалните работници следва да проявяват
отговорност към професионалната си подготовка, критичност към действията
си и да повишават професионалната си квалификация, с оглед на промените в
политиката по социално подпомагане. Въвеждането на нови услуги и
изисквания към дейността им налага непрекъснато усъвършенстване и
продължаващо обучение. Наличие на стремеж към успех и желание да развиват
собствения си потенциал.
5. Работа в организация. Социалният работник е член на трудовия
екип/група. Работи с колегите си в екип, спазва трудовата дисциплина,
поддържа работната документация в утвърдения от организацията вид. Работи
в рамките на провежданата от организацията политика.
6. Подкрепа на клиента. Социалните работници от името и в полза на
клиента се застъпват за правата му и изразяват потребностите и мнението му,
съдействат на клиентите да се организират и поставят исканията си.
Така обособените професионални роли позиционират социалните
работници спрямо клиентите, собствената институция, другите специалисти и
институции, ангажирани в осъществяването на социалната политика, респ.
политиката по социално подпомагане. Първите две групи касаят директната
работа с клиента, вторите две са свързани с рисковете в професията и
професионалното развитие и осигуряват ефективното реализиране както на
групи 1 и 2, така и на групи 5 и 6. Като по този начин оформят едро от дейности
над които се надграждат последните две, свързани с функционални роли,
отнасящи се до работата на социалния работник като служител на
организацията, от една страна и в същото време представител на клиентите от
друга. При реализирането на професионалните роли и компетенции социалния
работник стъпва на професионалната етика и ценности. Изпълнението им
изисква от социалния работник аналитичност, емоционална интелигентност,
емпатия, социална грамотност, постоянно поддържане на знания, висока
гражданска, социална и политическа отговорност.
В резултат на проведеното проучване са направени следните изводи:
1. Липсват задълбочени изследвания върху професията социална работа,
професионалния профил и квалификация на социалния работник у нас, както и
необходимостта от постоянно поддържащо професионално обучение.
2. През последните години професионално значимите характеристики на
българския социален работник се променят динамично с оглед ускореното
привеждане на социалното законодателство в съответствие с това на страните
от ЕС. Профилът на социалния работник се очертава в движение като се търсят
пресечни точки между практика у нас и страните на ЕС.
Към момента част от социалните работници в България нямат
специализирано образование по социална работа и това положение е
невъзможно да се промени в близко бъдеще. Въпросът за лицензирането на
социалните работници остава открит. Всяка университетска диплома по
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социални дейности се смята за достатъчна да осигури лиценз за социална
работа. Висшите учебни заведения са независими във валидиране на
квалификацията, която предполагат. Няма действително регулиране на
професията социална работа – регистрация на социалните работници,
очаквания за непрекъснат професионален растеж, професионален статут,
критерии за добра професионална практика, етичен кодекс. МТСП се опитва да
разработи професионални стандарти. Създава се впечатление на
некоординираност /несъгласуваност между образование и практика/.
Посоченото позволява да се отбележи, че „социалната работа” като млада
професия в българския професионален живот има трудности по своето
легитимиране, образователно и практическо обезпечаване със специалисти.
Съществува опасност от размиване на професионалния й облик. Необходимо е
адекватно разработване на съдържанието й, като се определи мястото й в
актуалната йерархия на професиите, професионалния профил на специалиста,
квалификационни характеристики за всички образователно-квалификационни
степени и длъжностни характеристики за типовете работни места. Може да се
каже обаче, че въпреки затрудненията в България започва да се оформя профил
на социалния работник в много отношения сходен до този в
западноевропейските страни. Той съответства на промените в системата на
социалното подпомагане, предизвикани от една страна от препоръките и
изискванията на Европейския съюз и Световната банка, от друга - от
динамично променящите се потребности на населението.
Обезпечаването на системата за социално подпомагане със специалисти
по социални дейности е въпрос, който продължава да бъде актуален. През
годините социалната работа в България винаги се е разбирала като грижа,
раздаване на социална помощ или обучение. От социалния работник се очаква
предимно да оценява, с цел осигуряване на финансова помощ или друг вид
материална подкрепа, на която клиента има право. Промяната на тези
обществени нагласи изисква време. Началото е поставено с приемането на
Закона за социалното подпомагане, който дава законодателна интерпретация на
съдържанието й и я легитимира като нова практика в системата за социално
подпомагане у нас. Налага нов начин на работа с клиентите и по-високи
квалификационни изисквания към работещите в системата.
Анализът на предприетите д сега мерки от АСП по отношение на
персонала сочат придържане на стратегия, основана на използване на всички
възможности за по-добро и по-ефективно използване на наетите лица, като
ефектът е гъвкава численост при редуциран щатен състав: актуализиране на
длъжностното разписание и длъжностните характеристики; делегиране на
определени дейности на помощник-специалисти; разкриване и финансиране на
работните места на проектен принцип; атестиране и обучение на служителите;
подобряване на организацията на труда в дирекциите „Социално подпомагане”
чрез използване на районен, екипен и ротационен принцип на работа, прилагане
на гъвкави седмични графици, отчетност на натоварването на социалните
работници и специализация в трудовите им задължения, съобразно клиентелата
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в съответната община. Териториалните особености намират отражение в
допусканите различия в организационната структура, касаещи броя на
приемните за граждани според области на дейност и придобивки: парично
подпомагане, семейни помощи за деца закрила на детето, и обслужване на лица
с увреждания. Ротацията на социалните работници по райони допринася за
откриване и отстраняване на пропуски и нарушения.
4.2. Изследване на потребностите от продължаващо професионално
обучение на специалистите по социални дейности, предоставящи социални
услуги
Направените проучвания показват, че в България все още се провежда
реформа в областта на предлагането на професионалното образование и
обучение, което да съответства на променящите се потребности на пазара на
труда. Оказвана е подкрепа от страна на редица програми и проекти, които
предоставят платформа за продължаване на реформата, целяща превръщането
на стратегическото планиране в практическа реалност. В основата на
изграждането на системата за проучване, идентифициране и наблюдение на
потребностите от професионално обучение стои философията за
комуникацията на пазара на труда, разбирана в някои страни в малко по-тесен
смисъл като оциален диалог (Фигура 4.3.).
Представената схема илюстрира мястото и ролята на основните
партньори на пазара на труда, представители на правителствените
администрации и социалните партньори. Ефективността от функционирането
наподобна система за комуникация зависи изключително от политическата
воля и политическата нагласа за комуникация на всички заинтересовани
страни. При наличие на подходящо законодателство и квалифицирани и
мотивирани експерти и служители в институциите, които изпълняват ключови
роли в системата, съвкупността от горните две нагласи ще има положителен
принос за развитието на страната.
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Схема на комуникацията на пазара на труда
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Фигура № 4.3. Комуникация на пазара

Наред с всички проучвания, които целят предвижване на бъдещо
развитие и прогнозите за потребностите от квалификация и умения се
характеризират с известна несигурност на предвидените резултати и очаквани
ефекти. Въвеждането на насочена към бъдещето система за развитие на пазара
на труда, която включва анализ на потребностите от умения е добра стъпка. Но,
в действителност само тя не е достатъчна. Подобна система може да бъде
полезна, само ако тя предтавлява часто от по-обхватна система. По-обхватните
системи предоставят информация и осигуряват професионална комуникация
между всички заинтересовани страни в социално-икономическата сфера.
Работната сила на страната ни е един от най-важните ресурси, които тя
притежава и поради това качество на работната сила следва да присъства като
основен компонент, както в плановете за икономическо развитие на страната,
така и в политиката й по отношение на професионалното образование и
обучение. За предпочитане е подобен подход да се прилага в тясно
сътрудничество, непрекъсната комуникация с всички заинтересовани страни,
министерства и социални партньори.
Целта на методиката за определяне на потребностите от продължаващо
професионално обучение на специалисти по социални дейности, предоставящи
социални услуги е повишаване степента на съответствието между търсенето и
предлагането на пазара на труда, което да допринесе за повишаване на
качеството на работната сила в страната като конкурентен фактор с нарастващо
значение за успешното икономическо развитие. В този смисъл трябва да се
постигне реалистично планиране на човешките ресурси, базирано на
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систематично наблюдение и познаване на състоянието на работната сила.
Събраната база данни трябва да подпомага процеса на вземане на решения в
областта на заетостта, пазара на труда, професионалното образование и
обучение, висшето образование, развитието на работната сила на национално и
регионално равнище.
Очакването е, че организациите в България все по-често в бъдеще ще
обръщат внимание на качеството и подобряване на уменията на своята работна
сила. Острият дефицит от квалифицирани работници и служители е налице и
сега и в много от икономическите сектори в страната, поради което методиката
ще подпомогне управленските и предпиремаческите решения в българските
организации. За постигане на тази цел следва да се създаде организиран
механизъм, който да свързва министерства, правителствени агенции, социални
партньори, служби по заетостта – частни или държавни, търговски камари,
институции за професионално образование и обучение, организации на
работодатели и на работниците и служителите. Този организиран мехнизъм
следва да работи като осъществява последователно, в определен ред и без
прекъсване поредица от изследователски и аналитични стъпки, както и такива,
свързани с разпространението на информацията и осигуряването на
непрекъснатата обратна връзка.
В този контекст задачите на методиката за определяне на потребностите
от продължаващо професионално обучение на специалисти по социални
дейности са следните: систематично провеждане на анализ на пазара на труда;
систематично проучване и анализ на потребностите от умения; подпомагане на
процеса на разрабоване и перманентно актуализиране на професионалните
стандарти (в съответствие и с международните стандарти), чрез осигуряване
на систематична информация за вземане на решения в тази област; подпомагане
на процеса на разрабоване и перманентно актуализиране на образователните
стандарти, чрез осигуряване на систематична информация за вземане на
решения в тази област; подпомагане на процеса на разрабоване и перманентно
актуализиране на образователните програми, чрез осигуряване на
систематична информация за вземане на решения в тази област; разработване
на учебни програми за професионално образование и обучение (особно на
възрастни); разработване на обучителни модули.
Проучването и определяне на потребностите от продължаващо
професионално обучение на специалисти по социални дейности, предоставящи
социални услуги се разглежда като процес, който преминава от анализа на
пазара на труда, преминава през следващите стъпки до разработването на
учебни планове, програми и модули и чрез обратната връзка отново и
непрекъснато преминава през поредицата от стъпки на методиката.
Целта на изследването на потребностите от продължаващо
професионално обучение в отделите „Закрила на детето” и „Хора с
увреждания и социални услуги” към дирекциите „Социално подпомагане” на
Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и
ефективността на социалната работа е да дефинира потребностите от
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адекватни обучения и мерките за подкрепа на социалните работници, с цел
постигане на по-голяма ефективност на социалната работа, в контекста на
учене през целия живот и продължаващо професионално обучение. Целта на
изследването на потребностите от продължаващо професионално обучение е и
набелязването на приемливи варианти за осигуряване на непрекъснато
въвеждащо и надграждащо адекватни обучения на служителите за повишаване
на тяхната квалификация за работа с различни групи потребители. В резултат
на анализа на проучването ще се очертаят основните нужди от продължаващо
професионално обучение за служителите на двата отдела. С цел постигане на
максимална точност анкетното проучане се насочва и към изследване на
мнението на директори на дирекции, началник на отдел и главни експерти в
отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги” към
дирекции „Социално подпомагане” в АСП, представляващи елемента от
целевата група.
Проведеното проучване показва, че служителите на двата отдела
„Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги” към дирекции
„Социално подпомагане” участват активно в обучения и семинари и имат
нагласи за повишаване на своята професионална квалификация, организирани
от АСП, с цел да се повиши професионалния опит и знания, да се обменят опит
и добри практики между колеги, служби и отдели. Това е от особено голямо
значение за социалните работници, които имат професионален стаж по-малък
от две години и на които по една или дуга причина не им е проведено
въвеждащо обучение на работното място, както и на местата, на които поради
недостиг на експерти в отделите се увеличават обемите на работа,
натоварванията със работни случаи и с много и различни задължения.
Промените в нормативната уредба водят до нагласата за бързи и
адекватни организационни мерки по провеждане на надграждащи обучения за
актуализиране и разширяване на знанията в областите, обхванати от промени.
Това е проблем, който пряко рефлектира върху ежедневието на социалния
работник. Предоставянето на навременна и адекватна информация за тези
промени, организиране на своевременно обучение, както и варианти на готова
образци на вътрешно-нормативните документи, ще спести време на социалните
работинци, ще спомогне за унифициране на вътрешно-нормативните актове на
отделите и не на последно място би спомогнало за генериране на добър работен
климат в отделите, а от там в Агенцията като цяло.
Служителите на двата отдела „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и
социални услуги” към дирекции „Социално подпомагане” заявяват, че се
нуждаят от обучение и повишаване на квалификацията по различни
професионални проблеми и както и изразяват нуждата си от обмяна на
професионален опит и добри практики. Добра практика би била организирането
кръгли маси, дискусионни форуми, срещи, и т.н при необходимост, за
обсъждане и решаване на текущи проблеми на социалните работници по
населени места, предпочитана форма за допърнителна квалификация. На база
резултатите от идентифицираните вече обучения, би могло в бъдеще да се
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разпише план за обучение през съответната година. Предварителното
планиране ще даде възможност за по-голяма ефективност при организирането
им.
4.3. Проблемни области и предпоставки за подобряване на кадровия
потенциал на системата за социално подпомагане чрез системите на
продължаващо професионално обучение
Социалната работа е анализирана като сравнително нова професия в
българския професионален живот. Интерес представлява всяко проучване на
професионалната социална дейност. От изследователска гледна точка важно
място заема първото социално представително изследване сред социалните
работни в България. То очертава основните проблеми в трудовото им
ежедневие. Данните разкриват, че професията „социална работа” се възприема
противоречиво от хората, които я упражняват. За социалните работници тя е
привлекателна, защото е свързана с различни контакти, но в същото време е
напрегната, рискована и неблагодарна. Повечето социални работници харесват
професията си, но имат сериозни резерви по отношение на конкретната им
работа. Изследването откроява три основни групи фактори, които влияят върху
трудовата удовлетвореност на социалните работници и се отразяват на
професионалното им самочувствие.
Първата група фактори за свързани с характера и съдържанието на труда.
Видът на работата сравнително най-често и най-масово води до
удовлетвореност сред социалните работници. Според резултатите 38% от тях са
напълно доволни, 54% са донякъде доволни, 3% не са доволни, че работят като
социални работници. Почти 90% от социалните работници посочват като найпривлекателна характеристика на своят труд възможността да се помага на
хората. Тази характеристика е основен източник на удовлетворени е и на
напрежение в зависимост от това дали я има и до колко. Напрежението в
работата според социалните работници се дължи на: невъзможността да се
помогне на всички нуждаещи се (59%); неритмичното осигуряване на средства
за изплащане на помощите (54%); нормативни несъвършенства, поради
разминаване с реалната практика; ограничени правомощия на социалния
работник; липса на достатъчно средства. Според всеки трети от социалните
работници разминаването между желание и възможности, между потребности и
право за получаване на помощи между декларирани и реални нужди на
гражданите поражда конфликти, води до недоволство и агресивност на
клиентите им.
Втората група фактори са свързани с условията, организацията и
заплащането на труда. Социалните работници дават сравнително най-много
положителни оценки за колегиалния климат в службите за социално
подпомагане (58%). Едва 28% твърдят, че работят при напълно задоволителна
организация на труда, а 16% са удовлетворени от условията на труд. В поголямата си част социалните работници са недоволни от различни
несъвършенства на трудовата си среда (липса на достатъчно техника и пособия
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за работа (48%); голям обем работа (32%); липсата на единна информационна
система, трудности при провеждане на социалните анкети, тежкия контингент).
Най-масова и най-силна неудовлетвореност сред социалните работници
предизвиква заплащането на техния труд (69%). Някой от анкетираните
споделят, че без колебание биха напуснали ако си намерят по-добре платена
работа. Неудовлетвореност предизвикват и ограничените възможности за
развитие. Като цяло не малка част от социалните работници не са
удовлетворени от условията, организацията и заплащането на труда.
Професията социална работа в техните очи има нисък социален статус и те
остават не дооценени за полаганите от тях усилия.
Третата група фактори отразява обществения имидж на професията и
въздейства върху професионалното самочувствие на социалните работници.
Според изследването всеки десети споделя че обществото не познава и не цени
труда им. Отправят се препоръки към повишаване на публичния имидж на
професията и подобряване на квалификацията на социалните работници.
Изследването показва, че преобладаващата част от социалните работници
у нас харесват професията си, но имат сериозни изисквания за подобряване
условията и организацията на труда, адекватно заплащане, по-добри
възможности за професионално развитие. Този извод се потвърждава и от
изследване проведено сред социални работници в област Русе през 2015 година.
Данните сочат, че 50% от анкетираните са удовлетворени от работата си, 22%
са разочаровани, тъй като професията на социалния работник не е оправдала
очакванията им и само 25% не биха напуснали системата на социалното
подпомагане, ако им се предостави възможност за работа в друга сфера.
Изследванията установяват проблеми в професионалната реализация на
социалните работници. Данните сочат, че те имат опит, но им липсват умения
за социална работа. Липсва и ефективна система за квалификация.
Управлението на човешките ресурси в система за социално подпомага не
съответства на изискванията и мотивацията на кадрите, способни на
индивидуална работа с клиенти от различни групи. Налице е противоречие
между опитите да се възприемат и приложат западни модели социалните
дейности и реалната практика, която не предлага възможности за задържане на
квалифицираните кадри.
Изхождайки от състоянието и перспективите за развитие на социалното
подпомагане се очертават следните предпоставки от обективен характер за
подобряване на квалификационното равнище на заетите в системата по посока
на увеличаване дела на специалистите по социални дейности (социални
работници с висше образование по социални дейности):
 Законодателни предпоставки. Свързани са с промяна на политиката
по социалното подпомагане. Основните цели на която намират израз в
разработваните национални стратегии и програми за преодоляване на
бедността, за равни шансове на лицата с увреждания, за интеграция на
малцинствата в България. Приети са серия от закони и подзаконови актове,
които поставят съвременните рамки на социалното подпомагане у нас (Закон за
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социалното подпомагане, Закон за закрила на детето, Закон за семейните
помощи, Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалиди).
Легитимират социалната работа като практика. Създават нормативни
предпоставки за изменения в работа на социалните работници, свързани с
поемане на отговорност и усложняване на трудовите им задачи.
 Финансови предпоставки. Свързани са с промени във финансирането
на социалното подпомагане. Поемане на ясни финансови ангажименти от
страна на държавата за дейностите държавна отговорност. Въвеждане на такси
за социални услуги. Въвличане на НПО и общините в предоставянето на
услуги. Определяне на техните отговорности. Откриване на възможности за
финансиране на предлаганите от тях услуги на проектен принцип. Разработване
на механизъм за финансова подкрепа на юридическите лица с нестопанска цел
за предоставяне на социални услуги. Всички тези промени са по посока на
задържане на разходите за социално подпомагане и постигане на финансова
стабилност. Анализът показва, че удовлетворяването на потребностите на
населението от социални помощи и социални услуги се търси в рамките на
наличния персонал за сметка на интензивното му използване.
 Управленски предпоставки. Свързани са с подобряване на
административния капацитет на системата за социално подпомагане и с
хармонизиране на структурите му с европейското законодателство.
Усъвършенстване на координацията между различните структурни нива.
Разработване на национални стандарти за социални грижи и за квалификация
на заетите в системата.
Подобряването на
квалификационните характеристики и на
осигуреността на системата от специалисти по социални дейности налага
разработването на адекватна стратегия и политика за управление на човешките
ресурси, в съответствие на целите на социалното подпомагане като от една
страна се търсят възможности по посока на:
 Анализ и проектиране на длъжностите в различните структури на
системата. Създаване на длъжностна структура, която позволява изпълнение на
пълния обем от дейности, съответстващи на целите им;
 Набиране и подбиране на персонала. Полагане на усилия за набиране
на кадри, които най-добре ще се справят с трудовите задачи на съответните
длъжности, като се отчита от една страна влиянието на фактори,
характеризиращи състоянието на местния пазар на труда (равнище на
безработица, характеристики на търсената и предлагана работна сила,
работната заплата и социалните придобивки), от друга – фактори, свързани с
размера и финансовото състояние на социалната институция, възприетата
политика по отношение на персонала и неговия подбор, специфични
особености на длъжностите. Понастоящем изискванията към кандидатите за
работа в системата на социално подпомагане не са особено високи и
кореспондират с ниското заплащане и не особено добрите условия на труд;
 Обучения, квалификация, преквалификация и израстване в кариерата.
Създаване на възможности за усъвършенстване на трудовото изпълнение в
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рамките на съответните длъжности и структурни звена. Обогатяване на
знанията, уменията и нагласите на заетите в системата във връзка с
изпълняваните от тях трудови задачи и клиентела. Укрепване на
съществуващия към МТСП Център за развитие на човешките ресурси и
регионални инициативи, както и на сътрудничеството между МТСП и висшите
учебни заведение, подготвящи кадри за системата на социално подпомагане.
Анализът на състоянието й перспективите пред социалното подпомагане в
България очертават нужда от обучение в социална работа както самите
социални работници посочват „нужни са повече компетентни специалисти,
умеещи да работят с хора”;
 Оценяване на трудовото представяне. Разработване на стратегия и
политика за атестиране на кадрите. Те са основата за създаване на вътрешна
нормативна уредба за оценяване на трудовото представяне. Прилагането й би
позволило да се разкрият възможностите за подобряване на работата,
установяване на степента, в която заетите лица отговарят на изискванията на
длъжността, установяване на кадрите с потенциал за развитие в професията и за
израстване в кариерата и др. Оценяването на трудовото представяне разкрива
съществуващите резерви и създава условия за по-ефективно ангажиране на
кадрите. У нас няма традиции в тази област. С оглед на по-високите изисквания
към кадрите в системата на социалното подпомагане е желателно да се следи
тяхното представяне по отношение на познаване на материята, разбиране на
трудовите задачи и на тяхната функция, използване на професионалния опит,
работа в екип като по този начин се определят и специфичните потребности от
квалификация или преквалификация на заетите лица.
От друга страна, ефективното използване на персонала е свързано с:
 Поддържане на равнище на работната заплата, формиращо
задоволителен жизнен стандарт на заетите;
 Привличането им при решаване на въпроси, засягащи интересите им;
 Усъвършенстване на мотивационната среда като се разчита не само на
възнаграждения, похвали, санкции, повишения, но и на предоставяне на
свобода на действие при изпълнение на възложените трудови задачи,
възможност за развитие и израстване в кариерата, признаване на постиженията;
 Подобряване на характеристиките на заетите лица (точно дефиниране
на изискванията за заемане на длъжността „социален работник”, назначаване на
кандидати със специализирано образование в областта на социалната работа,
поддържане на информираност и усъвършенстване на професионална
квалификация в съответствие с променящите се изисквания на заеманата
длъжност);
 Подобряване на условията и организацията на труд (въвеждане на
съвременни информационни технологии, подобряване на условията на работа в
съответствие с изискванията за здравословен и безопасен труд, ефективно
използване на работното време);
 Използване на гъвкави стратегии (форми на заетост, които позволяват
да се променя численост на персонала като работа на непълно работно време
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(предполага наличие на достатъчно точни разчети за обема на работата, която
се предлага на непълно работно време като позволява да се наема персонал за
такава продължителност на работния ден, която е достатъчна за изпълнението
на трудовите задачи и задължения, характеризиращи съответната длъжност.
Тази форма се използва при социални дейности, осъществявани по
Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”),
работата на срочен договор (дава възможност да се наема персонал за такъв
срок, за който съществува потребност, да се обвърже запазването на заетостта с
трудовото представяне, да не се поддържат щата такива длъжности, от които
има епизодично нужда, например – юрист към отделите за закрила на детето в
някои общини.), гъвкава група (използва се в екипната практика социалните
работници от съответния екип са взаимозаменяеми и взаимодопълващи се при
всяка работна ситуация в резултат на широко профилната си подготовка);
гъвкава заетост (въвеждане на гъвкави функции и длъжности, което позволява
уплътняване на трудовите задачи, разширяване на техния обхват, така
например в редица дирекции „Социално подпомагане” обявяването на
конкурси за юристи се задържа, а техните задължения се изпълняват от
юрисконсулта на Регионалната дирекция „Социално подпомагане”).
Проблемни области, констатирани при проведено изследване на
потребностите от продължаващо професионално обучение в отделите
„Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги” към
дирекциите „Социално подпомагане” на АСП.
Проблемни области, констатирани от преглед на общата оперативна
работа, като ежедневни задачи, отговорности, изисквания към работата,
ефективно общуване с клиенти и колеги, степен на удовлетвореност, признаци
за недостатъчна мотивация на екипите: планиране и управляване на
интервенцията, по начин който позитивно ще промени разпознатото рисково
поведение; трудно справяне с поведение, което представлява риск в работата на
социалния работник; трудно справяне с етичните дилеми и конфликти при
работа и управление на работното си натоварване;
Затруднения при изпълнението на дейностите в социалната работа
като цяло поради: липса на техника и консумативи на работното място; голяма
натовареност и голям обем на работните случаи; липса на подходяща
материална база и лоши условия на труд; липса на съдействие от страна на
потребителите; липса на организиран транспорт и отдалеченост на работното
място до клиентите.
Забавено навлизане в работата и усвояване на професионалните
задължения и изпълняването им без проблеми поради: липса на въвеждащо
обучение; проведено въвеждащо обучение, но прекалено кратко; проведено
въвеждащо обучение, но не добре организирано и осъществено; липса на
работна мотивация и колебания в отстояването на професията „социален
работник”.
Проблемни
области,
констатирани
при
изследване
на
необходимостта от обучения и кариерно развитие на анкетираните
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служители от двата отдела отделите „Закрила на детето” и „Хора с
увреждания и социални услуги”: липса на желание за участие в обучения,
организирани от АСП; липса на специализирано обучение с практическа
насоченост; липса на обмен на добри практики; липса на време, в което да
бъдат провеждани обученията, в които анкетираните биха се включили; липса
на възможност за пътуване, ако обученията бъдат провеждани в друго
населено място.
Проблемни
области,
констатирани
при
изследване
на
необходимостта от обучения и кариерно развитие на анкетираните
служители от отдела „Закрила на детето”.
Необходимост от допълнително обучение по следните приоритетни за
социалните работници теми: компетентности и умения за работа в критични
ситуации, напрежение и стрес; компетентност при пряка работа с
потребители/клиенти; компетентност за извършване на социална диагностика;
умения за анализиране, социално прогнозиране и планиране; компетентност за
вземане на решения.
Необходимост от въвеждащо обучение на новопостъпили социални
работници по следните приоритетни теми: социална работа с деца и
семейства в риск; социална политика и правна рамка в областта на закрила на
детето; основи и методи в работата на социалния работник в ОДЗ; процесът на
деинституционализация – социални политики; организация и специфика на
осъществяваните дейности в отдел ЗД.
Необходимост от надграждащо обучение на социални работници по
следните приоритетни теми: методи за работа с деца – жертви на насилие и с
техните семейства; методи за управление на случай на дете в риск; методи за
ранна диагностика на риска от изоставяне на дете и превенция на изоставяне;
приемната грижа – алтернативна форма за отглеждане на децата в семейна
среда – процес и специфични особености; работа с деца – жертва на трафик и с
техните семейства.
Необходимост и потребност от провеждане на супервизии по
приоритетни направления: за да преодолявате професионалния стрес и
синдрома на професионалното „изгаряне” е социалната работа; за да разберете
своите умения и своите слаби страни; за да коментирате практикуването на
различни методи на социалната работа; групова, в рамките на организацията;
индивидуална.
Проблемни
области,
констатирани
при
изследване
на
необходимостта от обучения и кариерно развитие на анкетираните
служители от отдела „Хора с увреждания и социални услуги” към
дирекции „Социално подпомагане” в АСП.
Необходимост от допълнително обучение по следните приоритетни за
социалните работници теми: компетентности и умения за работа в критични
ситуации, напрежение и стрес; компетентност при пряка работа с
потребители/клиенти; административна компетентност; компетентност и
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умения за индивидуална и екипна работа; умения за анализиране, социално
прогнозиране и планиране;
Необходимост от въвеждащо обучение на новопостъпили социални
работници по следните приоритетни теми: организация и специфика на
осъществяваните дейности в отдел ХУСУ; социална политика и правна рамка в
областта на хората с увреждания; социална работа с деца и възрастни с
увреждания; организация и управление на социалните услуги за пълнолетни
лица; управление на екипи, работа с екипи и комуникации в социалната работа;
Необходимост от надграждащо обучение на социални работници по
следните приоритетни теми: организация и управление на социалните услуги
според видовете увреждания и според индивидуалните потребности на лицата с
увреждания; социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания –
актуални проблеми; актуални проблеми на социалната работа и мерки за
социално включване; принципи и правила при изготвяне на соц. оценка на лица
с трайни увреждания, според индивид. потребности на лицето;
институционални роли и между секторни взаимоотношения.
Необходимост от специализирано обучение на социални работници по
следните приоритетни теми: форми и методи за работа със семейства и
близки на хора с увреждания; осигуряване на равни възможности за
пълноценен живот на хората с увреждания; деинституционализация на лицата с
увреждания – приоритет в социалните политики; ранна интервенция за деца с
увреждания.
Необходимост и потребност от провеждане на супервизии по
приоритетни направления: за да преодолявате професионалния стрес и
синдрома на професионалното „изгаряне” в социалната работа; за да разбирате
своите умения и своите слаби страни; за да коментирате практикуването на
различни методи на социалната работа; групова, в рамките на организацията;
групова, между колеги.
Проблемни области, констатирани от преглед на общата
оперативна работа, като ежедневни задачи, отговорности, изисквания
към работата, ефективно общуване с клиенти и колеги, степен на
удовлетвореност, признаци за недостатъчна мотивация на екипите според
директорите на дирекции, началник на отдели и главни експерти в
отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”
към дирекции „Социално подпомагане” в АСП: липса на умения за екипна
работа и споделяне на опит от социалните работници; затруднена работа с
документи при предоставяне на социални услуги; липса на познания за
зържавните институции и регионалните структури в областта на социалната
политика; незадоволителни знания за същността на социалните услуги;
Проблемни
области,
констатирани
при
изследване
на
необходимостта от обучения и кариерно развитие на анкетираните
служители от отдела „Закрила на детето”, според директорите на
дирекции, началник на отдели и главни експерти в отделите „Закрила на
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детето” и „Хора с увреждания и социални услуги” към дирекции „Социално
подпомагане” в АСП:
Необходимост от допълнително обучение по следните приоритетни за
социалните работници теми: техника за справяне със стрес; техники за
психоемоционално възстановяване на работоспособността на социалния
работник; умения за работа в конфликтни ситуации; умения за работа с
агресивни клиенти; умение за работа с трудни клиенти.
В област „други” обучения, ръководителите са обобщили следните теми:
приемна грижа – възникнали трудности; обучение по приложни методики за
работа и по различни направления на социалната работа по ЗД; планиране на
социалните услуги в общността; умения за екипна работа с групи в риск;
умения за работа с лица/деца – жертви на насилие; превенция на рисковото
поведение при младите хора; работа с деца и семейства; работа с деца в риск;
социална работа с деца и възрастни с и без увреждания; развитие и управление
на социалните услуги; добри практики; познаване на добри практик в сферата
на социалните дейности/услуги; социална работа по случай; работа с рисковия
контингент; използване на методики за оценка на потребностите на децата,
родителският капацитет и за оценяване на риска за детето.
4.4. Модел на система за подготовка и професионална квалификация
на специалисти по социални дейности в България чрез продължаващо
професионално обучение
Представеното изследване представя модел на система за подготовка и
професионална квалификация на специалисти по социални дейности в България
чрез продължаващо професионално обучение, изхождайки от факта, че
националното развитие на продължаващо професионално обучение в
светлината на тенденциите и насоките на Европейския съюз пряко или косвено
се третира в различни правителствени документи – Програма на
правителството, различни програми за развитие на образованието и на ученето
през целия живот. Не е разработен самостоятелен документ или самостоятелна
част от документ, конкретно обособени, третиращи комплексно проблемите на
продължаващото професионално обучение обучение на специалистите по
социални дейности. В този смисъл не е налице единна концептуална основа на
продължаващото професионално обучение на специалистите по социални
дейности, което възпрепятства ефективното разрешаване на важни проблеми в
социалната сфера. Като цяло не съществува конкретен правен регламент за
осигуряване на система на продължаващо професионално обучение на
специалистите по социални дейности. В нормативната уредба липсват
определение на „продължаващо професионално обучение на специалистите по
социални дейности”, както и обособяване на специализирани части за
управление на продължаващото професионално обучение на специалистите по
социални дейности. Липсва и употреба на категорията във връзка с другите
категории от областта на ПОО. Косвено се третират въпроси на условия и
фактори, които могат да влияят върху продължаващото професионално
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обучение на специалистите по социални дейности, но не изрично отнесени към
тях.
Моделът отчита анализите за нивото на знания и компетентности на
специалисти по социални дейности от проведеното изследване на
потребностите от продължаващо професионално обучение в отделите „Закрила
на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги” към дирекциите
„Социално подпомагане” на Агенция за социално подпомагане за повишаване
на качеството и ефективността на социалната работа. Моделът корелира с
дефинираните потребности от адекватни обучения и мерки за подкрепа на
социалните работници, с цел постигане на по-голяма ефективност на
социалната работа, в контекста на учене през целия живот и продължаващо
професио-нално обучение. Моделът съобразява генерираните нужди от
продължаващо професионално обучение за служителите на отделите „Закрила
на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги” към дирекции „Социално
подпомагане” в АСП и на директори на дирекции, началник на отдел и главни
експерти в отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални
услуги” към дирекции „Социално подпомагане” в АСП.
Концептуалната основа на модела е изградена в съответствие със
социално-икономическо предназначение и политически аспекти на осигуряване
на система на продължаващо професионално обучение на специалистите по
социални дейности, а именно: съдейства за осигуряване на високо качество на
работната сила; подпомага постигането на висока производителност на труда;
гарантира високо качество на социаната усуга; фактор е за стабилност и
конкурентоспособност на социалните; условие е за по-високи доходи и високо
жизнено равнище; условие е за изравняване на социалноикономическото
равнище на България със страните от Европейския съюз.
Методологичният и понятийният апарат на модела са съобразени с
основните постановки и документи, утвърдени и прилагани общо за
Европейския съюз. Запазени са подходящите примери от националната
специфика и опит в областта на професионалното образование и обучение. В
съответствие с актуалните тенденции и предназначение на продължаващото
професионално обучение в модела е възприето определение за система на
продължаващото
професионално
обучение
като
съвкупност
от
квалификационни и личностни постижения в резултат на продължаващо
професионално обучение, предназначени да удовлетворяват обществени и
индивидуални потребности за личностно развитие и за прилагане в труда, в
съответствие с нормативните изисквания, социалните и личностните
потребности.
Продъжаващото професионално обучение на специалистите по социални
дейности е комплексна система, зависима от: средата – икономическа,
социална, психологична, информационна, технологична, традиции в социалната
сфера; ресурса – материален, финансов, човешки, методически, дидактически,
технически; управлението и организация на системата – институционалноадминистративна структура и органи, методи на управление.
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Подходите за осигуряване на работеща система за продължаващо
професионално обучение на специалистите по социални дейности произтичат
от същността и характеристиките на системата. За целите на модела основно се
използват: комплексен подход – системата за продължаващо професионално
обучение на специалистите по социални дейности се възприема като сложно,
многопосочно съчетание на условия и фактори, елементи, показатели и
измерители, в активно променяща се социалноикономическа среда, поставяща
нови и нерядко непоследователни изисквания към нея; системен подход –
осигурява управлението на системата за продължаващо професионално
обучение на специалистите по социални дейности като единство на
взаимосвързани елементи, дейности и взаимодействия с вътрешни
(продължаващо професионално обучение на специаистите по социални
дейности) и външни системи и елементи; сравнителен подход – служи за
установяване и съпоставяне на параметри вътре в системата или дейностите
при осигуряване продължаващо професионално обучение на специалистите по
социални дейности и спрямо други социални и управленски системи и
подсистеми (заетост, демографски системи, организационни системи и др.) с
оглед на намиране оптимални съотношения с тях в перспектива.
Системата
за
продължаващо
професионално
обучение
на
специалистите по социални дейности е управленски инструмент за постигане
на целите и очакванията на обществото, в центъра на което е човекът с неговите
потребности. Чрез нея се формира и развива професионалноквалификационният потенциал на човешкия ресурс в социалната сфера. В този
смисъл тя: представлява систематизиран, целево подбран и съответстващ на
степента на социалноикономическото развитие и очаквани резултати комплекс
от механизми, стимули, инструменти, дейности и ресурси за постигане на
определени параметри на образователната и професионалноквалификационната
структура на работещите в социалната сфера; е средство за управление на
процеса, определящо целите, принципите, приоритетите, институциите,
начините, показателите/критериите, ресурсите и механизмите за постигане на
продължаващо професионално обучение, адекватно на потребностите на етапа.
В модела са възприети следните равнища на управление: системно
равнище/национално – идентифицира се с националните управленски органи в
социалната сфера; регионално равнище – идентифицира се с регионалните
органи за управление в социалната сфера – РДСП Институционално равнище;
институционално равнище – включва институциите в системата на ППО,
непосредствено извършващи професионално образование и обучение –
доставчици на обучение, както и университетите.
Обща цел на системата е постигането на състояние на продължаващо
професионално обучение, което гарантира високо качество на резултатите,
съответстващо на обществените и индивидуалните потребности на хората, и
резерв за бъдещи и/или неочаквани промени.
Главната цел на системата е постигане резултати, осигуряващи
съответстваща на обществените потребности професионално-квалификационна
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структура на работната сила, както и професионална подготовка на индивида,
осигуряваща му конкурентоспособност/ реализация на пазара на труда и
личностна удовлетвореност.
Подцели:
1. Създаване на условия за непрекъснато продължаващо професионално
обучение, осигуряващо готовност за бърза трудова реализация.
2. Постигане на висока степен на ангажираност на участниците към
целите на непрекъснато продължаващо професионално обучение.
3. Създаване на разбиране и условия за утвърждаване на култура на
непрекъснато продължаващо професионално обучение, подпомагаща
постигането на целите. Главният очакван резултат е постигнато високо
качество на всички видове непрекъснато продължаващо професионално
обучение, за всички нива на управление, което допринася за постигане на
социално-икономическите цели на развитието на системата.
Приоритетите произтичат от целта и задачите на общественото
развитие, основават се на изводите от конкретното състояние на
професионалните компетентности на специалистите по социални дейности,
работещи в социалната сфера
и на концепцията за осигуряване на
актуаризиране, разширяване или придобиване на нови такива. Те се
формулират като: осигуряване на гъвкаво многообразие от начини и средства за
реален равен достъп до качествено продължаващо професионално обучение;
повишаване на професионалните компетентности на специалистите по
социални дейности, работещи в социалната сфера; актуализиране на учебното
съдържание и методиките за обучение, постигане на стандартите за
компетентност; ефективно свързване на продължаващо професионално
обучение с потребностите на потребителите на социални услуги, чувствително
подобряване на практическото обучение.
Задачите на системата конкретизират дейностите, които трябва да се
извършат, за да се постигнат целите на системата. Те са определени според
степента на необходимост от тяхното изпълнение и могат да търпят промени
във времето. Разграничени са в няколко групи: актуализиране, допълване и
въвеждане на работеща нормативна уредба за въвеждане на система за
продължаващо професионално обучение на специалистите по социални
дейности; разширяване на обхвата на системата за обучение и повишаване на
квалификацията на всеки служител, работещ в социалната сфера; създаване на
действен механизъм за координация на дейностите по продължаващо
професионално обучение на специалистите по социални дейности;
усъвършенстване на системите, методите и формите за контрол върху процеса
и резултатите от продължаващо професионално обучение на специалистите по
социални дейности; развитие на самооценката; създаване и използване на
електронно базирана система/подсистема от точни и адекватни
информационни данни за качеството и диапазона на услугите и постиженията
от продължаващо професионално обучение на специалистите по социални
дейности; въвеждане и прилагане на елементи от подходящ добър опит за
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постигане на високо качество; създаване и функциониране в отговорните
институции на структурни звена (сектори/отдели), които на системно равнище
събират данните по критериите за продължаващо професионално обучение на
специалистите по социални дейности, обобщават получената информация и я
анализират; ефективно прилагане на системата за кариерно развитие в
социалната сфера.
Предмет на системата е състоянието на професионалните
компетентности на специалистите по социални дейности, работещи в
социалната, закономерностите във връзка с тяхното повишаване и
взаимоотношенията, правата, задълженията и отговорностите на участниците в
процеса.
Обхватът включва подсистемите по нива: национално равнище –
национално управление на професионалното образование и обучение и
повишаване на качеството му – МОН, МТСП, НАПОО, Агенция по заетостта,
НСИ, институции на национално представителни социални и икономически
партньори/организации и др.; териториални равнища: регионално – региони на
планиране и области – РДСП; местно – ДСП; институционално равнище –
доставчици на професионално образование и обучение (институции съгласно
чл. 18 от ЗПОО), университети.
Обект на системата са основните целеви групи, както следва:
специалисти по социални дейности – изпълнителен директор, заместник
изпълнителен директор, инспекторат и специализираната администрация, в т.ч.
служители от главна дирекция „Социално подпомагане“, регионална дирекция
„Социално подпомагане” – 28 броя в страната, дирекция „Социално
подпомагане” – 147 броя в страната, дирекция „Закрила на детето”;
изследователи в областта на професионалното образование и обучение; други –
ръководители и служители от институциите за държавно управление,
политически дейци, представители на работодателите, синдикатите и
гражданското общество, лица, извършващи дейности по образование и
обучение, индивидуални потребители, осъществяващи самостоятелно учене.
Принципите на изграждане и действие на системата са насочени към
постигане и поддържане на високо качество на резултатите от дейностите по
продължаващо професионално обучение на специалистите по социални
дейности . Те се основават на общоуправленските и политическите принципи и
са съобразени със спецификата на системата за продължаващо професионално
обучение и произтичащите в нея промени.
Основополагащи
принципи:
гарантиране
на
висококачествено
предоставяне на продължаващо професионално обучение в защита на
интересите на потребителите и укрепване на взаимното доверие; нормативна
осигуреност и съответствие на дейностите с утвърдените функциониращи
стандарти; децентрализация; прозрачност на действията, институционален и
социален диалог.
Оперативни принципи: отговорност на участниците за резултатите;
последователност и приемственост на постиженията от предходни периоди;
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практическа ориентация – прилагането на модела на системата на всички нива
и области на управлението и организация на продължаващо професионално
обучение; пазарна ориентация – съобразяване с реалните обществени и
индивидуални потребности от продължаващо професионално обучение и
прилагане на договорен механизъм, където е подходящо; методическа
основаност и издържаност/целева ориентираност – прилагане ефективни,
присъщи на естеството на продължаващото професионално обучение,
показатели, методи за анализ, оценка, обратна връзка и т.н.; отвореност и
яснота на системата – осигуряване на реален достъп до необходима
информация и възможности за съответни промени и усъвършенствания;
обратна връзка – използване на анализа и контрола за съобразяване на
характеристиките на продължаващо професионално обучение с изискванията
на потребителя/възложителя; информиран достъп до системата за
продължаващо професионално обучение – предоставяне на предварителна,
компетентна информация относно модела, неговите основни характеристики и
необходимостта от използването му; взаимна обвързаност на елементите на
системата – отчитане на взаимната връзка и влияние между тях за
предотвратяване на дублиране или неоснователно елиминиране на средства и
инструменти.
Критериите за измерване на качествената работа на системата за
продължаващо професионално обучение на специалистите по социални
дейности са най-важният елемент от нея. Те предоставят информация за
състоянието на за продължаващо професионално обучение на специалистите по
социални дейности във времеви и съдържателен аспект. Прилагат се в
последователна взаимна връзка и обусловеност по етапите на цялостния процес
за постигане целите на системата. Критериите са основен инструмент за
планиране, изпълнение, анализ, оценка и обратна връзка за осигуряването на
качествената работа на системата за продължаващо професионално обучение на
специалистите по социални дейности. Служат за измерване, планиране,
ръководство на изпълнението, отчитане, контролиране. В зависимост от
спецификата на етапите по време, социалноикономическата обстановка,
организационно-техническите и технологичните фактори, както и
политическата култура и изисквания, могат да се съставят различни
комбинации от критерии и показатели. Според начина на измерване критериите
се представят чрез количествени и качествени показатели.
Във връзка с целите и задачите на системата за осигуряване на нейното
функциониране, критериите се формулират, както следва:
Критерий 1. Система за осигуряване на качествената работа на системата
за продължаващо професионално обучение на специалистите по социални
дейности
Критерий 2. Нормативно осигуряване
Критерий 3. Инвестиции в продължаващо професионално обучение на
специалистите по социални дейности
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Критерий 4 Достъп и участие в програми за продължаващо
професионално обучение на специалистите по социални дейности
Критерий 5. Завършване на продължаващо професионално обучение на
специалистите по социални дейности
Критерий 6. Реализация на завършилите продължаващо професионално
обучение на специалистите по социални дейности и прилагане на придобитите
компетентности на работното място
Критерий 7. Взаимоотношения със свързани системи
Критерий 8. Обществен достъп до информация за работата на системата
за продължаващо професионално обучение на специалистите по социални
дейности.
Към всеки критерий са разработени подробно основните дескриптори,
показателите и тяхното отражение на системно равнище.
По етапи на цикъла за осигуряване на качествена работа на системата
за продължаващо професионално обучение на специалистите по социални
дейности критериите се разпределят, както следва:
Критерий 1. Планиране: Създаването на функционираща система за
осигуряване на продължаващо професионално обучение на специалистите по
социални дейности е сложен и продължителен процес. Етапът на планиране е
особено важен за крайния резултат. При планирането се определят целите,
които трябва да бъдат постигнати и необходимите за това ресурси. Важно
условие е планираните дейности да са ясни и изпълними. Основни дескриптори
за този етап са: цели и задачи на продължаващо професионално обучение на
специалистите по социални дейности, обвързани с европейските, националните
и местните, формулирани в средносрочен и дългосрочен план; определени с
участие на заинтересованите страни цели и задачи за осигуряване на качествена
работата на системата за продължаващо професионално обучение на
специалистите по социални дейности; определени критерии и показатели за
оценка на работата на системата за продължаващо професионално обучение на
специалистите по социални дейности.
Критерий 2. Прилагане: Етапът на изпълнението е активен процес за
реализиране на планирани намерения. Предвид значението на този етап за
крайния успех е важно да се установят рамкови процедури и правила, които да
се спазват от институциите в системата на АСП на всички равнища. Така ще се
създат възможности за постигане на съответствие между подходи и дейности,
използвани в процеса на изпълнението. Основни дескриптори за този етап са:
работеща нормативна уредба, създадена в сътрудничество със социалните
партньори, доставчиците на ПОО, и други заинтересовани страни на различни
равнища; осигурени необходими ресурси за продължаващо професионално
обучение на специалистите по социални дейности; наблюдение на резултатите
чрез предварително определени критерии, подходящи за етапа.
Критерий 3. Оценка: Оценката на работата на системата за
продължаващо професионално обучение на специалистите по социални
дейности е част от осигуряването на нейното качество, която се фокусира върху
- 78 -

степента на изпълнение на изискванията за качество. Оценяването е дейност, с
която се отчита напредъкът при реализирането на поставените цели. Оценката
може да бъде вътрешна и външна, а от гледна точкана периода на извършването
– междинна и крайна.
Основни дескриптори за този етап са: разработена методология за оценка,
която включва вътрешно и външно оценяване на институциите в системата на
АСП на всички равнища; национална система за мониторинг и контрол;
участие на заинтересованите страни в процеса на мониторинг и контрол.
Критерий 4. Преразглеждане: Етапът обхваща преглед на инструментите
за оценка, процедурите и резултатите с цел набелязване на дейности за
подобряване на работата на системата за продължаващо професионално
обучение на специалистите по социални дейности. Основни дескриптори за
този етап са: определени процедури, механизми и инструменти за
преразглеждане и набелязване на мерки за подобряване и повишаване на
качеството на работата на системата на всички равнища; периодично
преразглеждане на процесите и създаване на планове за действие за
осъществяване на промени; ъздаден обществен достъп до информация и
прозрачност на резултатите/въздействията.
Системата
за
продължаващо
професионално
обучение
на
специалистите по социални дейности се изгражда като линейнофункционална. Тя функционира чрез дейностите и взаимоотношенията на
органите на управление и изпълнителските институции на и между отделните
равнища. Основният принцип на управление е децентрализацията в съчетание с
ясно определяне на права, задължения и отговорности по различните функции
и задачи и системна връзка.
Ключови участници: Ключови участници в осигуряването на работата на
системата за продължаващо професионално обучение на специалистите по
социални дейности са основните институции и звена, които нормативно или
като обществено задължение имат ясни отговорности, права и задължения по
отношение продължаващото професионално обучение на специалистите по
социални дейности. Специфично място и роля имат ръководителите на АСП,
преподавателите, както и обучаваните служители. Функциите на ключовите
участници се реализират чрез самостоятелни действия и/или взаимодействия с
други институции, включени в процеса, както следва:
Финансирането на системата за продължаващото професионално
обучение по социални дейности се основава на принципите за децентрализация,
пазарна ориентация, отчетност и отговорност. При структурирането на
бюджета се предвиждат средства за продължаващото професионално обучение
на служителите. Към средствата от бюджета, за резултатността от действието
на вътрешната система за осигуряване на качествена работа на системата на
продължаващото професионално обучение по социални дейности, могат да се
включват и средства от другите източници.
Човешките ресурси, необходими за функционирането на системата за
продължаващото професионално обучение по социални дейности, са
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вътрешни/собствени и привличани за изпълнение на отделни задачи. Основно
изискване към тях е висока степен на подготвеност общо в областта на
професионалното образование и обучение, в отделни, според целта на задачата,
области по елементи на системата и конкретно в областта на продължаващото
професионално обучение по социални дейности. За осигуряване на високо
качество при работата на системата за продължаващото професионално
обучение по социални дейности АСП се грижи за периодично допълване и
актуализиране на знанията на експертите и служителите. За целта се провеждат:
тематични обучения по: методи, средства и форми за качествена работа на
системата за продължаващото професионално обучение по социални дейности;
планиране на развитието на системата за продължаващото професионално
обучение по социални дейности с оглед на качествените промени, адекватни на
потребностите; информиране за новостите и проучване на добър национален и
чуждестранен/европейски опит; периодични обсъждания и дискусии по
проблемни ситуации.
Функционирането на системата за продължаващото професионално
обучение по социални дейности се осъществява чрез прилагането на различни
инструменти – механизми, подходи, методи и др., и съпътстващите и
подпомагащите прилагането им документи – образци, методики, таблици,
писани стандарти, административни документи. Конкретното им съдържание се
организира и оформя с оглед на изпълнението на действията за постигане
целите на осигуряването на качествената работа на системата за
продължаващото професионално обучение по социални дейности. Част от
инструментариума съществува, а друга част следва да се разработи и апробира
преди непосредственото реализиране на модела. Някои от инструментите са
общи за цялата система, а други са специфични и се ползват в определени етапи
и за конкретни действия. Въз основа на придобития досега опит и насоките,
предложени в различните документи на Европейския съюз, могат да се
използват следните инструменти:
Стъпките за внедряване на модела се определят от степента на готовност
на управленския ресурс, предполагаемата продължителност на цикъла и
осигуреността
със
съответните
административно-организационни
и
методологически инструменти и средства. Налице е значителен напредък в
подготовката на основните входни елементи на изграждането на система за
продължаващо професионално обучение по социални дейности. Също така е
налице и висока експертиза на административния апарат въпреки малкия му
брой. Забавящи процеса на внедряване са съществуващи непълноти и пропуски
в нормативната уредба, недостатъчна информираност на обществото и
потребителитслужителите, липса на достатъчно и подходящи структурни звена,
обученост на бъдещ оперативен персонал и т.н. Предвид на тези условия
внедряването на модела може да се осъществи в следната последователност:
При прилагането на модела се създават условия за личностна ориентация
– учащите са в центъра на обучителния процес. Налице е адекватност на
обучителния процес с компетенциите, потребностите и интересите на
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обучаващите се служители, изясняване на целите на обучение и подпомагане на
обучаемите в осмисляне на собствените им цели, използване на „мотивиращи”
стратегии за преподаване и учене, подходяща и последователна подкрепа за
всички обучаеми, партньорство с учащите и ефективна комуникация в рабките
на обучителния процес, позитивен микроклимат и значими за обучаемите
служители стимули в обучителната среда. Моделът създава условия за
мотивиране на обучаемите служители за тяхното кариерно развитие.
Обучаемите служители са в активна субектна позиция, условия за
себепознание,
самооценка
и
саморегулация,
позитивно
оценяване/конструктивна критика.
Ефективността на модела се обуславя:
По отношение на целите и съдържанието на обучението. В хода на
обучението обучаемите служители осъзнават нови потребности и участват в
договаряне на целите. Учебното съдържание е достъпно, практически
ориентирано и съобразено с опита, длъжностите и квалификациите на
обучаемите. Развиват се компетенции за развитие на личната кариера.
По отношение на технологията на обучението. Обученията създават
възможност както за групова работа, така и за индивидуално участие.
Обучаемите служители се включват активно в обучителния процес и се
осъществява ефективна комуникация. Използавт се разнообразни методи на
обучение, които помагат за ефективното учене.
По отношение на компетенциите на преподавателите. Преподавателите
познават задълбочено учебното съдържание и ефективно взаимодействат с
групата, което митивира обучаемите служители. Използват подходящи методи
на обучение и форми за обратна връзка и оценка на обучителния процес.
Моделът е ориентиран към реализиране на посочените в Националната
програма за развитие на Република България: България 2020 за повишаване на
жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, за
създаване на условия за качествена заетост, социално включване и гарантиране
на достъпно и качествено образование.
ИЗВОДИ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
В резултат на направените проучвания по отношение на профила на
социалния работник, потребностите от продължаващо професионално обучение
на специалисти по социални дейности, проблемните области и предпоставки за
подобряване на кадровия кадровия потенциал на системата за социално
подпомагане чрез продължаващо професионално обучение могат да бъдат
направени следните основни изводи и обобщения:
1. Социалната работа е практика, професия и академична дисциплина,
която признава, че взаимосвързаните исторически, социално-икономически,
културни, териториални, политически и лични фактори служат като
възможности и/или пречки за благосъстоянието на човека и неговото развитие.
Структурните бариери допринасят за увековечаване на неравенството,
дискриминацията, експлоатацията и потисничеството. Развитието на критично
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съзнание чрез отразяване на структурните източници на потисничество и/или
привилегия, въз основа на критерии, като например раса, клас, език, религия,
пол, увреждане, култура и сексуална ориентация, както и разработването на
стратегии за действие в посока към решаване на структурни и персонални
бариери, са централни за еманципиращата практика, когато целите са
овластяването и освобождаването на хората.
2. В знак на солидарност с тези, които са в неравностойно положение,
професията социална работа се стреми да намали бедността, да освободи
уязвимите и потиснатите и да насърчава социалното включване и социалното
сближаване. Мандатът за социалната промяна се основава на предпоставката,
че интервенцията при социалната работа се реализира, когато актуалната
ситуация на нивото на индивида, семейството, малката група, общността или
обществото се определя като изискваща промяна и развитие. Тя се активизира
от необходимостта от оспорване и промяна на структурните условия, които
допринасят за маргинализация, социално изключване и потисничество.
Инициативите за социална промяна, признават мястото на човешката дейност
за постигането на напредък в човешките права и икономическата, екологичната
и социалната справедливост. Професията е еднакво ангажирана с поддържането
на социалната стабилност, доколкото тя не се използва, за да маргинализира,
изключва или потиска всяка конкретна група от хора.
3. Социално развитие се концептуализира като такова, чрез което се
означават стратегии за интервенция, желаните крайни състояния и
политическата рамка, като последната се допълва от институционалните рамки.
Социалната работа се основава на цялостни биопсихосоциални, духовни оценки
и интервенции, които ще преминават към микро-макро разделение, включват
различни нива на системата и секторно и интерпрофесионално сътрудничество,
насочени към устойчиво развитие. Тя дава приоритет на социално –
структурното и икономическото развитие и не е абонирана за
конвенционалната мъдрост, че икономическият растеж е предпоставка за
социално развитие.
4. Очертаването на професионалния профил на социалния работник в
България е изследователски проблем, към който са възможни два подхода. Те
са обусловени от специфичните особености на страната. Отчитат факта, че
социалната работа съществува от скоро в България и затова, макар и в различна
степен търсят специфични пресечни точки между практиката и
съществуващите теоретични постановки. Неизбежно и при двата подхода се
правят препратки към практиката на страните с история в социалната работа.
Първият подход е пътя на аналогията със страни, в които социалната работа
има дълги традиции. В резултат на проучване и анализ на тяхната практика се
синтезира профил – модел, а профилът на българския социален работник се
очертава въз основа на „отклонения“ от идеала. При втория подход се
акцентира върху възприетите национални виждания за същността и
съдържанието на социалната работа и общите за професията ценности
(конфиденциалност,
липса
на
дискриминация,
колегиалност,
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законосъобразност, лоялност към организацията, колегите, клиентите,
обществото, професията и т. н.). На тази база се извежда профил – модел, в
който професионално значимите характеристики на социалния работник са
функция на социалната практика в България.
5. В българските условия професионалните компетенции на социалния
работник са в три направления – пряка работа с клиента, работа в организация,
работа с колеги, други специалисти и институции. На преден план излизат
приоритетни функции – консултантска, посредническа, координационна и
управленска. Приоритетни професионални дейности: – работа с клиенти за
оценяване на потребности с оглед достъп до социални помощи и услуги,
поддържане и повишаване на професионалната информираност и
квалификация, спазване на държавната и институционална политика и
приоритети, работа в екип. Посоченото позволява да се отбележи, че
социалните работници у нас са ангажирани със социална работа, изразена в
представяне на социални помощи, социални услуги и дейности по социална
интеграция и защита на лица и семейства. Техните професионално значими
характеристики са в съответствие със степента на институционализиране на
професията социална работа у нас и разширяването на професионалната й
среда.
6. Анализът на пазара на труда в България откроява съществени дефицити
по отношение на комуникацията, както между отделните обществени
институции, така и между институциите от една страна и работодатели,
работници и служители, от друга. По отношение на общата ситуация на пазара
на труда в България и на състоянието на професионалното обучение и
образование у нас, представителите на институциите от сферата на заетостта и
социалната политика единодушно подчертават необходимостта от коренни
промени в сътрудничеството между партньорите на пазара на труда, но също
така и в съдържанието на работата като контрол на качеството на
образователни и обучителни услуги, събиране и анализ на информация относно
потребностите на работодателите от кварифицирани кадри, съответствие на
предлаганото образование и свалификация на нуждите на работодателите и
други. Систематичната комуникация на пазара на труда изисква равноправно и
равноотговорно участие на всички партньори на пазара на труда без значение
дали те са правителствени структури или представители на работодателите,
работниците и служителите, центровете за професионално обучение, областни
и общински администрации, неправителствени организации и други. По този
начин всеки един от партньорите може да получи достоверна информация, ако
преди това е предоставил на останалите партньори достоверна информация.
7. Хората, които извършват трудова дейност в структурите на социалните
институции, ежедневно се сблъскват и решават проблеми на групи от хора,
нуждаещи се от социално подпомагане и социални услуги, с които е трудно и
деликатно да се работи. Те трябва да имат лична и професионална готовност да
се справят с високите изисквания, отговорностите и психическата натовареност
на работните им места. Практиката показва, че в социалните институции и
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организации, в които се осъществява обслужване на хора, обикновено с лични
проблеми от различно естество (и се предлагат социални услуги) работят
специалисти с различна квалификация, често пъти нямаща нищо общо с
професионалните изисквания за ниво на компетентност, осигуряващо успешно
и качествено справяне с работата с хора в нужда. Огромното разнообразие от
институции и организации на различни държавни и общински нива, както и
включването на частни субекти в предоставянето (предлагането) на такъв вид
услуги предполага и разнообразие в наличните компетентности, както и
разнообразие в необходимите допълнителни квалификации на работещите в
тях.
8. Предложеният модел на система за подготовка и професионална
квалификация на специалисти по социални дейности в България чрез
продължаващо професионално обучение синхронизира политиките по
отношение
на
подготовката,
продължаващата
квалификация
и
професионалното развитие на специалистите по социални дейности и е във
връзка с нормативната, институционалната и социалната база на
образователната система. Моделът отчита анализите за нивото на знания и
компетентности на специалисти по социални дейности от проведеното
дисертационно изследване на потребностите от продължаващо професионално
обучение в отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални
услуги” към дирекциите „Социално подпомагане” на Агенция за социално
подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната
работа. Моделът корелира с дефинираните потребности от адекватни обучения
и мерки за подкрепа на социалните работници, с цел постигане на по-голяма
ефективност на социалната работа, в контекста на учене през целия живот и
продължаващо професионално обучение.
ОБЩИ ИЗВОДИ
В резултат на направеното изследване в рамките на настоящия
дисертационен труд относно разработване и приложение на политики и
инструменти за социално развитие и изграждане на капацитет за ефективно
социално подпомагане могат да бъдат направени следните основни изводи и
обобщения:
1. Съвременната държава поема социални функции, чрез които се стреми
да регулира дисбалансите, да защитава слабите социални позиции и да не
позволява разпадането на обществената система. Тя регулира процесите в
обществото, като хармонизира интересите и се противопоставя на
маргинализацията. Всяка модерна държава2 развива социални дейности, които
отразяват особеностите на конкретното общество, съответстват на неговото
икономическо, политическо и културно състояние. Плод са на политически

2

Под „модерна държава“ се разбира държава, в която са налице пазарна икономика и
демократична политическа система.
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решения, целящи да насочват и регулират процеса на адаптация на
националното общество към трансформациите на пазарната среда.
2. България се стреми към мрежа за социална защита, която да е
максимално устойчива на извършващия се икономически и социален преход.
Това означава ориентиране към минимални, обосновани и гарантирани базови
равнища на социалните плащания, ниска диференциация и максимална
целенасоченост на престациите, взаимодопълняемост като се избягва
дублирането между различните социални плащания, отстраняване на
възможностите за неправомерни вземания. По отношение на социалните услуги
ориентирани към специализация на услугите, по-голямо разнообразие и
гъвкавост на предлаганата социална грижа, нарастване на предлагането в
общността за сметка на това в специализирани институции. Търси се
максимална ефективност чрез намаляване на разходите посредством
пренасочване на хора към услуги предлагани в общността и към семейството;
промяна в управлението (възприемане на национални стандарти; въвеждане на
договорното начало при предоставянето на услуги: приватизация на публичния
сектор, даване на по-големи отговорности па местните власти) и промяна във
финансирането (въвеждане на такси за социални услуги; финансиране чрез
трансфери от международни програми; пренасочване на услуги към
неправителствения сектор).
3. По своята функционална структура социалната икономика подпомага
процеса на социално включване. В рамките на социалната икономика се
създава устойчив бизнес модел, който не се окачествява по размера и сферите
на дейност, а посредством зачитането на общи ценности, каквито са:
върховенство на демокрацията, ангажирано участие на структурите на
гражданското общество за постигане на социален напредък, правата на
личността; защита и прилагане на принципите на солидарност и отговорност,
съчетаване на интересите на членуващите ползватели и общия интерес;
демократичен контрол от страна на членовете; доброволното и открито
членство, автономия на управлението и независимост по отношение на
публичните органи; влагане на излишъка от приходите в услуга на членовете в
съчетание с общия интерес за постигане на целите за устойчиво развитие.
4. Социалната икономика заема специфично пространство между
държавата (с нейните защитни механизми) и пазара (с неговата икономическа
ефективност и насоченост към печалба, основана на капитал). Колкото поголямо е това пространство, толкова по-голяма е необходимостта социалната
икономика да покрие потребности, които не могат да бъдат удовлетворени от
съществуващите институционални практики. Социалната икономика служи и
като инструмент за развитие на социални услуги; включване на пазара на труда
на групи в неравностойно положение; за подобряване на функционалността на
системата от социални услуги; за развитие на местните икономики, както и за
борба с бедността и социалното изключване.
5. Предефинирането на целите на професионалното образование и
обучение, включително и на продължаващото професионално обучение, е
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насочено към повишаване на компетентността и на резултатите на обучаваните.
Необходимо е институциите, имащи отношение към ППО, да разработят и
реализират система за обучение на обучаващите в ПОО, съобразена със
спецификата на професията, личните им интереси и умения, възрастовите
особености на обучаваните. Развитието на технологиите, пазара и социалните
взаимоотношения създава нови предизвикателства и определя нови
потребности. В този контекст ученето през целия живот придобива все поважно икономическо и социално значение. То създава възможностите за
актуализиране и поддържане на високо качество на човешкия ресурс, адекватно
на променящите се потребности. Това е неотменимо условие за увеличаване на
човешкия капитал в периода на интензивното развитие на информационните
икомуникационните технологии, на изграждането на икономика, основана на
знанието, и глобализацията.
6. Коментарите на ефективното използване на труда на специалистите по
социални дейности са възможни само ако се отчита спецификата на социалната
работа. Тя предполага широкопрофилна подготовка, висока квалификация и
мотивация за пълноценна реализация. (моделът на подготовка и
преквалификация е разгледан в глава трета) Това прави социалните работници
способни да се адаптират към всякакви промени в технологията, организацията
и структурата на предлаганите социални услуги и подпомагащи дейности.
Може да се предположи, че ефективното използване на техния потенциал е
свързано с увеличаване на съдържателността на труда им (обогатяване на
трудовите функции), намаляване на еднообразието и монотонността, засилване
на психическото напрежение, възможност за разностранно приложение.
Реформата в системата за социално подпомагане и динамичните потребности
на населението обуславят необходимостта от този тип специалисти с
комплексна подготовка, която им позволява да поемат по-големи отговорности
и да изпълняват по-сложни трудови задачи при осъществяване на социални
дейности в условията на ограничени финансови ресурси и рационалното им
използване.
7. Предложеният модел на система на продължаващо професионално
обучение на специалистите по социални дейности е съгласуван с целите на
Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж, „Европа 2020”, със Стратегическата рамка за европейско
сътрудничество в образованието и обучението „Образование и обучение 2020”,
с Кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 година
(конкретно с тематичната цел за инвестиране в образованието и
професионалната квалификация през целия живот), както и с Програмата за
подкрепа за устойчива и качествена заетост и трудова мобилност. Моделът
отговаря на изискванията и приоритетните направления на Национална
програма за развитие на Република България: България 2020 за повишаване на
жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, за
създаване на условия за качествена заетост, социално включване и гарантиране
на достъпно и качествено образование. Ориентиран е към реализиране на
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посочените в програмата политики и мерки за постигане на „всеобхватно,
достъпно и качествено образование и обучение”, като синхронизира
политиките по отношение на подготовката, продължаващата квалификация и
професионалното развитие на специалистите по социални дейности и е във
връзка с нормативната, институционалната и социалната база на
образователната система.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През последните години са положени значителни усилия за изпълнение
на задачите, произтичащи от ангажиментите на България като държава-членка
на Европейския съюз. В редица области на труда, трудовите и осигурителните
отношения са направени съществени стъпки към хармонизирането на нашето с
европейското законодателство и социална практика. Осъществена е цялостна
промяна на нормативната уредба и институционалната структура, свързана със
социалната защита на най-нискодоходните и рисковите групи от населението.
Въведен е диференциран подход при подпомагане на уязвимите групи от
населението с цел чувствителното увеличение на доходите на лицата в найтежко положение. Усъвършенствана е законовата основа на държавната
политика за закрила на детето в съответствие с изискванията и стандартите на
ЕС. Постепенно се засилват ефектите от активните мерки на пазара на труда и
се подобрява институционалният му капацитет. Въпреки това, натрупаните
проблеми в сферата на заетостта и борбата с безработицата трудно се
преодоляват. Икономическата активност на населението и коефициентът на
заетост на работната сила в страната изостават значително в сравнение със
средното равнище в ЕС. Трудностите за социалната политика на България са
свързани с няколко обстоятелства: първо, с относително краткия период, през
който се наложи радикално да се промени социалният модел в страната; второ,
с ниското социално-икономическо равнище, от което България е изправена
пред необходимостта да започне адаптирането си към по-високите цели, задачи
и социални стандарти на ЕС; трето, с обстоятелството, че самата Европейска
социална политика е в процес на непрекъснато разширяване и обогатяване, на
възприемане на нови принципи, подход и конкретни препоръки към странитечленки на ЕС. Някои от основните предизвикателства пред социалната
политика на България са: да се приеме като водещо начало в
социалнополитическата практика триединството „образование-заетост-жизнен
стандарт”; да се създадат условия за по-високо качество на живот на
българските граждани при наличието на ограничени финансови ресурси за
здравеопазването, образованието и сигурността; да се превърне социалната
политика във фактор за производителността, което означава нови инвестиции в
човешкия капитал. Тези предизвикателства изискват качествена промяна на
самата система за социална защита. В нея трябва да присъстват мерки за
мотивиране и насърчаване на гражданите към повече активност и
самостоятелност. Приемайки като цяло принципите и духа на европейската
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социална политика, България следва да се съобразява с националните си
особености и традиции.
Страната ни е изправена пред сериозни предизвикателства за
усъвършенстване на българския социален модел и необходимостта от
привеждането му в съответствие с достиженията на европейското
законодателство. В този смисъл могат да се формулират следните приоритети в
социалната политика и политиката по заетостта в България през следващите
няколко години: нарастване на доходите и сближаване качеството на живот
чрез провеждане на активна социална политика, съобразена с критериите,
стандартите и постиженията на ЕС; нарастване на доходите от труд;
продължаване на реформите в пенсионната система; провеждане на активна
социална политика за преодоляване на негативните демографски тенденции,
целенасочено инвестиране в социалното развитие на децата и младежите и
създаване на равни възможности за социално възпроизводство; гарантиране на
равни възможности, предотвратяване и премахване на дискриминацията по пол,
възраст, увреждане, етническа принадлежност и др.; провеждане на активна
политика за повишаване на квалификацията и насърчаване на заетостта за
хората в неравностойно положение на пазара на труда; гарантиране на
социалната защита и интеграцията на уязвимите групи от населението;
стимулиране на връзката между учебните заведения и бизнеса и
продължаващото през целия живот обучение; намаляване на регионалните
диспропорции.
В отговор на приоритетите на социалната политика на страната е и този
научен труд, който логически извежда на преден план действията за ефективно
управление на социалните процеси, съобразени с динамичната социална среда.
НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ
Представеният дисертационен труд е с ясно изразени научни и
научноприложни приноси.
Като най-значими се открояват следните научни приноси:
 На основата на научнотеоретичен анализ на концептуалните основи на
социалното развитие, социалните проблеми на гражданското общество и
социалните политики, тяхната еволюция и съвременните им измерения са
изведени нови научнотеоретични постановки, дефиниращи социалното
развитие и социалната политика. Направен е сравнителен и критичен анализ на
водещите автори, анализ на добрите европейски и световни практики в
областта на социалната политика и сигурност, опита и традициите в България,
на чийто основи са изведени принципите на социалната политика.
 Дообогатена и доразвита е теорията за социалната работа като процес,
направен е икономически анализ в ретроспективен план на световните
тенденции и тези в страната, които налагат необходимостта от развитие на
социалната
работа,
дефинирани
са
понятията
„институализация”,
„идентификация” и „интернационализация на социалната работа”. На основата
на научнотеоретичен и приложен анализ са дообогатени понятията „социална
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държава”, „социална сигурност”, „социална защита”, „социални помощи”,
„социални услуги”, „социално обезпечаване”, „социално осигуряване” и
„система за социално подпомагане”.
 Предложени са нови научни постановки към понятията „социална
икономика”, „социално предприятие” и „социално предприемачество”, като е
развита научноприложна теория за постигане на устойчивост на социалните
предприятия в страната. Анализиран е Европейският социален модел и
неговият принос за развитие на социалната икономика.
 Анализирана е структурата на системата за социално подпомагане,
организацията на дейностите по социална защита на уязвимите групи в
България. Дефинирана е професията „социален работник”, изведени са
профилът и квалификацията на социалния работник във връзка с
обезпечаването на системата за социално подпомагане със специалисти.
 Направени са изследвания в научен и научноприложен аспект и е
доразвита и дообогатена теорията за продължаващото професионално обучение
като инструмент за социално развитие. Анализирани са основните тенденции и
влиещи фактори в Европа, свързани с приложението на един от основните
инструменти на социалното развитие – продължаващото професионално
обучение, осигуряването на качество и методологическите основи на неговото
развитие.
Като най-значими се открояват следните научноприложни приноси:
 За първи път е разработена иновативна научна теория за разработване
на система за измерване на социалната ефективност на социалната работа,
включваща критерии за оценка на качеството и количествени показатели, които
могат успещно да бъдат приложени в практиката.
 На основата на задълбочени анализи върху състоянието,
предпоставките и възможностите за развитие на социалното предприемачество
и социалните предприятия в България са определени стратегическите рамки за
тяхната практическа реализация и направленията на подкрепа за
усъвършенстване.
 Разработен е модел за социална икономика в страната с ключова роля
на държавата за популяризиране, насърчаване и подпомагане въвеждането на
успешни практики на социални предприятия в борбата със социалното
изключване, включително и на основата на доброволчески дейности, развивани
в рамките на гражданското общество.
 Изведени са най-адекватните форми за продължаващо професионално
обучение в социалната сфера и е предложена методология за приложение на
продължаващото професионално обучение на базата на концепцията „учене
през целия живот”.
 Направен е статистически анализ на потребностите от последващо
професионално обучение на специалистите, предоставящи социални услуги, и
на негова основа са очертани проблемните области, предпоставките и
възможностите за подобряване на кадровия потенциал на системата за
- 89 -

социално подпомагане чрез системите на продължаващото професионално
обучение.
 Разработен е модел на система за подготовка и професионална
квалификация на специалисти по социални дейности в България чрез
продължаващо професионално обучение, предложени са стъпките за
внедряване на модела и са очертани очакваните ползи от неговото прилагане.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА
ПРОДЪЛЖАВАНЕ
НА
НАУЧНИТЕ
РАЗРАБОТКИ ПО ИЗСЛЕДВАНАТА ТЕМАТИКА
Вследствие на извършените анализи и проучвания и постигнатите научни
и научноприложни приносни моменти в резултат на дисертационния труд биха
могли да се направят следните предложения, които представляват и основа за
продължаване на научната работа:
1. Функциониране на единна система за социални политики в
съответствие със съвременните европейски и световни тенденции и нейното
ресурсно осигуряване с акцент на човешките ресурси.
2. Изграждане на ефективни междуинституционални връзки и
приложение на качествено нови подходи и форми на социален диалог за
образователни и социални политики и устойчиво социално развитие.
3. Прилагане на иновативни мерки, чрез които да се развият нови подходи
и модели за справяне с бедността и социалното изключване, вкл. по примера на
социалното предприемачество, както и нови инструменти, чрез които да се
допълни провежданата към момента държавна политика за социална подкрепа в
контекста на приоритетите за приобщаващ, интелигентен и устойчив растеж.
4. Модернизиране и преустройване на системата за образование и
професионално обучение през призмата на „ученето през целия живот” и
повишаването на „пригодността за заетост” в съответствие с динамичните
процеси в съвременния свят и изискванията на пазара на труда.
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Дирекция „Бюро по труда”

МСП
МТСП

Министерство на
образованието и науката
Международна организация по
труда
Малки и средни предприятия
Министерство на труда и
социалната политика
Национален осигурителен
институт
Национален план за действие

АСП

МОТ

ДВХД

Дом за възрастни хора с
деменция
ДВХФУ Дом за възрастни хора с

НОИ
НПДЗ
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ДДД
ДДЛРГ
ДЕО
ДОИТ
ДР

физически увреждания
Държавно делегирана дейност
Дом за деца, лишени от
родителски грижи

по заетостта
Неправителствена организация
Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”
ПЗР
Преходни и заключителни
разпоредби
ПМС
Постановление на
Министерски съвет
ППЗСП Правилник за прилагане на
Закона за социално
подпомагане
РДСП
Регионална дирекция
„Социално подпомагане”
РМС
Решение на Министерски
съвет
СРМ
Свободно работно място
НПО
ОПРЧР

Договор за Европейската
общност
Дирекция „Областна инспекция
по труда”
Допълнителни разпоредби

ДРСЗ

Дирекция „Регионална служба
по заетостта”
ДСП
Дирекция „Социално
подпомагане”
ДСП - Дирекция „Социално
ОЗД
подпомагане“, отдел „Закрила
на детето“
ДСХ
Дом за стари хора
ЕС
Европейски съюз
ЗЗБНЗ
Закон за закрила при
безработица и насърчаване на
заетостта
ЗЗД
Закон за закрила на детето
ЗНЗ
Закон за насърчаване на
заетостта
ЗСП
Закон за социалното
подпомагане
ИАГИТ Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда”
ИС
Информационна система

СУО
СУ
СХУ

Социални услуги в общността
Социални услуги
Сдружения на хора с
увреждания

ТП
ТРЛ

Трудов посредник
Търсещо работа лице

ФСЗ

Фонд „Социална закрила“

ЦНСТ

Център за настаняване от
семеен тип
Център за обществена
подкрепа
Център за работа с деца на
улицата
Център за социална
рехабилитация и интеграция

ЦОП

КП

Клубове на пенсионери

ЦРДУ

КТ

Кодекс на труда

ЦСРИ
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