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Специалност „Застраховане и социално дело“ е една от водещите специалности в СА 

„Д. А. Ценов” – Свищов, създадена в духа и в съответствие с волята на Дарителя като 

въплъщение на достиженията на Свищовската школа в областта на научните изследвания и 

преподаването на застрахователната и осигурителната наука. Магистърска програма 

„Социален мениджмънт” е ориентирана към формиране на знания за икономическите логика 

и механизъм на социалната защита в различните форми на нейното проявление с акцент 

върху специализиращата подготовка в областта на мениджмънта на значимите 

социалнозащитни дейности, междуличностните отношения и комуникации, ресурсното 

обезпечаване, пазарното позициониране, регулациите, мониторинга, анализа и контрола в 

социалната сфера, спецификата на организацията и икономическото обслужване на 

социалните процеси и системи, вкл. в условията на демографска криза и финансови 

рестрикции.  Обучението се осъществява от мотивиран интердисциплинарен екип, 

обединяващ ерудирани научни работници и университетски преподаватели от състава на 

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и партниращи образователни институции – професори, доценти, 

доктори на икономическите науки и доктори по икономика и по право, в преобладаващата си 

част членове на първата и доскоро единствена в страната специализирана катедра по 

„Застраховане и социално дело” и на първата финансова катедра.  

Магистърска програма „Социален мениджмънт“ предлага знания и изгражда умения 

за професионален коментар и прилагане на трудовото и социалното законодателство, за 

оптимално използване на многообразието от отчетна информация и инструментариума и 

стандартите за финансов анализ на организациите от социалната сфера, за дефиниране и 

ресурсно осигуряване изпълнението на цели и приоритети в средносрочен и дългосрочен 

план, за генериране на адекватни финансови, инвестиционни, надзорни и регулаторни 

решения. Технологията на обучение по магистърската програма развива персонални 

способности за идентифициране на проблеми, генериране на решения и адекватен избор на 

рационално и оптимизиращо организационно-управленско въздействие върху дейността на 

организациите от социалната сфера; за поддържане, усъвършенстване и надграждане на 

професионалната квалификация съобразно социалните, институционалните и пазарните 

тенденции в развитието на социалнозащитните дейности; за формулиране, верифициране, 

презентиране, обсъждане и конструктивен критичен анализ на идеи, становища и проекции 

за развитието на социалните организации и успешна и ефективна работа в екип; за 



идентифициране, анализ, оценка и рационален избор на решения на икономическите 

проблеми на публичния сектор, финансирането, администрирането и регулирането на 

социалните дейности, социалното програмиране, кадровото осигуряване  и управлението на 

проекти в социалната сфера. 

Завършилите магистърска програма „Социален мениджмънт“ на практика имат 

неограничени възможности за успешна реализация и професионално развитие като 

специалисти с аналитични, контролни, експертни и ръководни функции в системите на НОИ, 

НАП, АЗ, АСП, НЗОК, публичната администрация, частните пенсионноосигурителни 

дружества и застрахователни компании, фирми и предприятия от страната и чужбина. 

Учебният план включва дисциплини, структурирани на модулен принцип в 

четири семестъра: 

 Дисциплината "Икономикс" има за цел да даде основите на икономическите 

знания за всички, които се интересуват от икономическата теория и се състои 

от два раздела - Микроикономика и Макроикономика. Микроикономиката изучава 

поведението на икономическите субекти (домакинства, фирми, общини, банки и 

др.) свързано с минимизирането на разходите и максимизирането на ползите 

(доходите) въз основа на избор между различни алтернативи. 

Макроикономиката изучава поведението на националната икономика, промените в 

агрегатните величини, изразяващи нейното изменение, както и взаимодействието 

между съставящите я сектори. 

 Дисциплината "Въведение във финансите" (общ курс "Финанси") има за 

цел да даде основните насоки на финансовото мислене на бъдещите специалисти 

- икономисти и администратори. Програмата е ориентирана към придобиване на 

знания и умения за специалисти-икономисти в областта на парите, 

международните финанси, кредита, данъците, бюджета, корпоративните финанси, 

инвестициите и персоналните финанси от позицията на основните икономически 

агенти - държава, фирми и население. Курсът се осигурява от катедра "Финанси 

и кредит" и допълнително включва разработка на поливариантен казус с 

приложно развитие на компетенции за бизнес планиране, управление на парични 

потоци, усвояване и обслужване на кредит, инвестиционни решения, начисляване 

на трудови възнаграждения, фискални плащания и годишно балансово 

приключване. 

 Дисциплината „Икономика на застраховането“, включена във втори модул на 

първи семестър, представя принципните постановки на застрахователната дейност; 

 Дисциплината „Икономика на социалното осигуряване“, включена във втори 

модул на първи семестър, предлага знания за икономическите логика и механизъм на 



функциониране на социалното осигуряване като детерминанта на социалната сигурност в 

съвременното общество; 

 Дисциплината „Осигурително право“, включена във втори модул на първи 

семестър, предлага знания за основните принципи, понятия и институти на осигурителното 

право, с акцент върху правния режим на общественото осигуряване, здравното 

осигуряване и социалното подпомагане; 

 Дисциплината „Лично застраховане“, включена в първи модул на втори 

семестър, предлага знания за същността, особеностите и обхвата на личното 

застраховане и за спецификата на застрахователните продукти, предлагани на пазара на 

застраховането „Живот”, застраховането „Злополука” и здравното застраховане; 

 Дисциплината „Икономика на здравеопазването и здравното осигуряване“, 

включена в първи модул на втори семестър, формира знания за връзката между 

икономиката и здравеопазването, финансирането на здравеопазването, развитието и 

функционирането на здравното осигуряване; 

 Дисциплината „Социално подпомагане и социални услуги“, включена във 

втори модул на втори семестър, предлага знания за организацията и технологията на 

социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги; 

 Дисциплината „Трудов пазар и безработица“, включена във втори модул на 

втори семестър, предлага знания за същността, спецификата, институционализацията и 

ролята на трудовия пазар като регулатор и организатор на заетостта; 

 Дисциплината „Бюджет и бюджетна политика“, включена във втори модул на 

втори семестър, представя основните теоретични постановки, логическата 

последователност и взаимовръзката между елементите на бюджетния процес; 

 Дисциплината „Икономически основи на публичния сектор“, включена в първи 

модул на трети семестър, предлага знания за начина на организация и функциониране на 

публичния сектор и ролята на държавата при акумулиране, разпределение и използване 

на ограничените ресурси  с цел производство и предоставяне на публични блага; 

 Дисциплината „Въведение в социалния мениджмънт“, включена в първи 

модул на трети семестър, поставя теоретико-методологическите основи на мениджмънта 

на организациите от социалната сфера; 

 Дисциплината „Управление на проекти в социалната сфера“, включена във 

втори модул на трети семестър, представя базовите концепции в управлението на проекти 

и основните принципи на разработване, реализиране и отчитане на проекти в социалната 

сфера; 



 Дисциплината „Социално програмиране“, включена във втори модул на трети 

семестър, формира знания за мястото и ролята на социалното програмиране за 

насърчаване на социалната активност и регулиране на социалното развитие; 

 Дисциплината „Финансиране на социалните дейности“, включена във втори 

модул на трети семестър, формира знания за финансовите измерения и финансирането на 

организираните социалнозащитни дейности; 

 Дисциплината „Финансова администрация и регулации на 

социалнозащитните дейности“, включена в първи модул на четвърти семестър, формира 

приложни знания за финансовоорганизационните аспекти на администрирането и 

регулирането на социалнозащитните дейности в България; 

 Избираемият блок дисциплини, включен в първи модул на четвърти семестър, 

дава възможност, в зависимост от персоналните предпочитания, да бъдат придобити 

знания в областта на финансовия мениджмънт на човешките ресурси (при избор на 

дисциплината „Финансово управление на човешките ресурси“) или в сферата на 

статистическото наблюдение, анализ и оценка на социалната сфера (при избор на 

дисциплината „Социална статистика“); 

 Дисциплината „Магистърски семинар по Социален мениджмънт“, включена 

във първи модул на четвърти семестър, надгражда теоретико-методологическите знания и 

формира практико-приложни умения за комплексно изучаване и изследване на актуална и 

значима социално-икономическа проблематика във връзка с разработването и защитата 

на дипломна работа. 

Магистърска програма „Социален мениджмънт” е акредитирана от НАОА. 

Нейните възпитаници придобиват държавно (международно) призната диплома за висше 

образование в образователно-квалификационната степен „Магистър” по специалността 

„Застраховане и социално дело” с професионална квалификация „Магистър по икономика”. 

 


