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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност и значимост на проблема 
Темата на дисертационното изследване се фокусира върху 

определяне мястото на социопрофесионалната група на военнослужещите 
в социалната структура на обществото с помощта на научноприложни 
съдържателни измерения на социалния статус като базово понятие и 
формиращите го критерии, които определят мястото му в системата на 
социалните неравенства на обществото. Социалният статус на всеки 
индивид в обществото се определя и изследва в единство от позициите в 
социалната структура, които най-силно влияят върху ежедневното 
поведение на личността – професия, образование, доход, жилищни 
условия, място на живеене, качество на консумацията на материални и 
духовни блага. Между тези позиции съществуват взаимоотношения, които 
определят функционирането на социалната структура като многомерна 
система. Социалният статус на всеки индивид в обществото е сложно 
комплексно понятие, което се определя по различни критерии в основните 
сфери на обществения живот.  

От първостепенно значение за определяне на социалния статус на 
военнослужещите е отчитане спецификата на военната професия и 
условията на труд в армията. Общественият престиж на военнослужещите 
има пряко отношение към обществения престиж на военната институция, 
както и към мотивацията за изпълняване на нормативно възложените 
функционални задължения, възможностите за професионално развитие, 
актуалното състояние и ниво на развитие на въоръжените сили.  

Актуалността на темата е обусловена от настъпилите дълбоки 
промени в българското общество след 1989 г., предизвикали съществена 
трансформация на ролята на военнослужещите от Българската армия в 
социалната структура и общественото значение на военната професия. 
Социалните промени в структурата на съвременното общество в 
Република България оказаха съществено влияние върху развитието на 
военната организация и нивото на социалния статус на военнослужещите. 
В сравнение с периода преди политическия преход и демократичните 
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промени, когато престижът на Българската армия и на военнослужещите в 
обществото е оценяван изключително високо, в началото на 90-те години 
реформите в Българската армия са съпроводени със значими негативни 
промени в нивата на социалните позиции на военнослужещите. От 
началото на промените нерешените социални и професионални проблеми 
на военнослужещите се превърнаха във фактор за понижаване на техните 
статусни позиции в обществото. Обобщените резултати от емпирични 
изследвания в периода на дисертационното изследване формираха 
дълготрайна тенденция на определяне на социалния статус на 
военнослужещите в по-ниски нива на йерархичната социална структура на 
българското общество. Недостатъчните компенсаторни механизми на 
държавата и очакванията на военнослужещите за повишаване на статуса на 
военната професия продължават да бъдат актуални и днес.  

Значимостта на изследването се определя от съществуващата 
потребност от научно търсене и предлагане на решения за преодоляване на 
спорадичността и разпокъсаността на изследванията на социалния статус, 
както и в отговор на потребността от създаване на единна методика, която 
да обхваща в пълнота всички статусни параметри, критерии и емпирични 
индикатори за неговото измерване. Основната цел на методиката е 
постигане на по-висока обективност и валидност на резултати от 
изследвания, с които да се извеждат дълготрайни тенденции в полза на 
подходите за управление на човешките ресурси в отбраната. 

Цел на дисертационния труд 

Целта на дисертационния труд е да се извърши анализ на основните 
измерения на социалния статус на военнослужещите посредством 
извличане на емпирични данни и резултати от достъпни източници, 
очертаване на нивата на неговите позиции и проследяване на динамичните 
изменения и тенденции. Въз основа на анализа на резултатите и на 
методологическия инструментариум се формулират предложения за 
надграждане на методиката за изследване на социалната динамика на 
социопрофесионалната група на военнослужещите.  
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За постигане целите на дисертационния труд е проведено 
социологическо изследване на три етапа: 

 Предварителен – събиране, класифициране и подреждане на 
емпирични изследвания, имащи отношение към изследвания обект 
(предмет), научни публикации, доклади, справки, статистически данни и 
други. Групиране на изследванията по периоди. 

 Междинен – структуриране и систематизиране на наличните 
данни и резултати; операционализация на понятията и подбор на 
емпирични индикатори, чрез които е измерван социалния статус; избор на 
методи за анализ и визуализация на данните и резултатите.  

 Същински – анализ на подпериодите по емпирични индикатори 
(обективни и субективни) чрез обобщение на количествени данни и 
качествени оценки за обществения престиж на армията и военната 
професия. Извършване на сравнителен анализ на резултати по 
подпериодите на изследването, проследяване на тенденции и отчитане на 
динамика за целия период на изследването. 

Обект и предмет на дисертационния труд 

Обект на изследването: социалната група на военнослужещите от 
въоръжените сили в системата за отбрана на страната като част от 
социалната структура на обществото в Република България. 

Предмет на дисертационния труд е определяне на статиката и 
динамиката в нивата на социалния статус на военнослужещите в 
стратификационната структура на обществото в периода след 1989 година.  

Основни задачи: 

1. Изучаване и анализ на литературни източници свързани с 
изследване на социалния статус на професионалните съсловия в 
стратификацията на съвременното общество.  

2. Разработване на класификация на основните измерения и 
характеристики на социалния статус на военнослужещите с цел създаване 
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на конкретна методика с емпирични индикатори за измерване и анализ на 
състоянието и динамиката на социалния статус на военнослужещите.  

3. Анализ на оценките на военнослужещите и на цивилното 
население за нивото на социалния статус на тяхната социопрофесионална 
група, както и на оценките за престижа на институциите в сферата на 
сигурността и отбраната. 

4. Усъвършенстване на научноизследователския инструментариум 
за оценка на социалния статус и разработване на предложения за 
подобряване на компоненти на социалната политика с цел издигане на 
престижа на военнослужещите от Българската армия. 

Работна хипотеза 

Изследването на динамиката на социалния статус на 
военнослужещите чрез оценка на мобилността и промените в неговите 
трудово-професионални, икономически, имуществени и социалногрупови 
емпирични параметри позволява измерване на ролята и мястото на 
военната професия в съвременното българско общество и последващото 
набелязване на мерки за повишаване на нейната престижност и издигане 
на социалния статус на военнослужещите. 

Методика на изследването 

Методиката на изследването се основава на прилагането на вторичен 
анализ върху извлечени емпирични резултати и качествени оценки в 
съответствие с разработена класификация, включваща основните 
параметри и характеристики на социалния статус на военнослужещите 
като социопрофесионална група. 

Приложен е методът на вторичния анализ, който представлява 
обработка на придобита и обработена първична информация от различни 
източници и служи за основа на формиране на теоретична рамка за целите 
на определена аналитична дейност или решаване на определен проблем 
при взимането на важни управленски решения. Научноприложната 
стойност на метода се съдържа във възможността да се извършва анализ на 
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количествени данни и анализ на съдържанието (контент-анализ) на големи 
масиви от емпирични резултати в продължение на големи периоди. 

На базата на разработената методика е извършено обособяване на 
периоди на изследването чрез времево класифициране на тематично 
реализираните емпирични социологически изследвания и архивни 
единици. 

Първи период – 1990 – 2000 г. (в социален контекст – от началото на 
90-те години непрекъснат процес на съкращаване на офицерски състав по 
политически причини). 

Втори период – 2001 – 2010 г. (в социален контекст – членството на 
страната ни в НАТО, трансформация на Българската армия с оглед новите 
предизвикателства в областта на сигурността и отбраната). 

Трети период – 2011 – 2021 г. (след трансформационен период на 
Българската армия). 

Ограничения на изследването 

Целевата група на изследването е рамкирана до обхват на 
военнослужещите от Българската армия на активна военна служба по 
категории за целия период на дисертационното изследване. В проучването 
не е извършен сравнителен анализ на социалната политика и свързаните с 
нея промени в статуса на военнослужещите в други периоди на изграждане 
на въоръжените сили.  

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 
изследването и отразява възприетия подход към проблема. Състои се от 
увод, три глави с изводи към всяка от тях, заключение, списък с 
използваната литература и три приложения. 
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2. Съдържание на дисертационния труд 

В уводната част е представена актуалността и значимостта на темата 
и необходимостта от разработването на дисертационния труд. 
Формулирани са целта, основните задачи, работната хипотеза, 
ограниченията и метода, приложен за извършване на изследването. 

Първа глава: Подходи към изследване на статуса на социални 
групи в обществото  

В първа глава са представени основни класически, модерни и 
съвременни концепции и подходи за изследване на социалната 
стратификация на обществото с цел операционализация на основните 
индикатори на социалния статус като градивен елемент на социалните 
групи в обществото. Теоретичното търсене е насочено към аргументиране 
на възможността категорията „социален статус“ да се приложи за 
изследване на социопрофесионалната група на военнослужещите в 
структурата на обществото. 

1.1. Дефиниции на понятието „социална стратификация“ 

Изследването на състоянието и процесите на промени във всяка една 
социална структура на обществото се основава на концепцията за 
социалната стратификация, която е универсалната характеристика на 
всички общества. Посредством това базово социологическо понятие са 
обяснени структуроопределящите взаимодействия между елементите на 
обществената система и основните принципи на нейното функциониране. 
Анализът на множество теоретични определения обобщава понятието за 
социалната стратификация като съвкупност от подредени по определен 
начин социални групи, които са структурирани на различни позиции 
според типа неравенство по социално-значими критерии (собственост, 
доходи, престиж, власт и др.). Подредените според критериите за 
неравенство социални групи се свързват чрез икономически, политически 
и културни отношения и представляват субекти на функциониране на 
всички социални институции, като така образуват социалната система на 
обществото.  
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1.2. Класически концепции за социалната стратификация  

Разгледани са основни класически концепции за социалната 
стратификация, които определят социалната структура като съдържаща 
класови, съсловни (социално статусни) елементи, а обществените 
отношения са формирани по критерии собственост, власт и статус. При 
някои подходи доминиращата роля в диференцирането на социалните 
общности произтича от притежаваните власт и богатство, при други – 
социалното неравенство произтича от разделението на труда и професията, 
които определят професионалния статус в това неравенство. С 
класическите концепции за социалната стратификация се поставя началото 
на многомерното изследване на социалното неравенство.  

1.3. Модерни концепции за социалната стратификация  

Модерните концепции за социалната стратификация разширяват 
основите за нейния анализ чрез два основни аспекта – статичност, от 
гледна точка на неговото случване и структуриране, и динамичност – в 
контекста на възможността за наблюдаване на динамичната страна на 
социалните отношения чрез категорията „взаимодействие“. Структурно-
функционалният подход разглежда и анализира обществото и социалните 
явления като системи, в които всеки техен елемент притежава определена 
функция. Функцията в социологическата наука е ролята, която дадена 
социална институция или процес изпълнява по отношение на системата. 
Модерните концепции оформят многомерния подход към анализа на 
стратификацията, който изисква социалното положение да се разглежда и 
изследва като единство от позициите преди всичко в онези структури, 
които най-силно влияят върху ежедневното поведение на личността - 
професия, образование, доход, жилищни условия, място на живеене, 
качество на консумацията на материални и духовни блага. Между тези 
позиции съществуват взаимоотношения, които определят 
функционирането на социалната структура като многомерна система. 
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1.4. Съвременни концепции за социалната стратификация 

Представен е методологическия принос на съвременните схващания 
за изследване на социалната стратификация, които чрез множество 
емпирични проучвания и модели, затвърждават приложимостта на 
многомерния модел за изследване на социалната стратификация. 
Изследването на обективни и субективни характеристики на социалните 
общности, на техните базисни и надграждащи показатели, класови и 
слоеви критерии, предоставя възможност за изследване и прогнозиране 
както на състоянието, така и на динамиката на социалната структура. 
Емпиричните изследвания и резултатите от анализите на количествени 
данни предоставят широки възможности за адекватни обяснения на 
констатираните регулярности в структурата на обществото въз основа на 
установени причинно-следствени връзки и едновременното отчитане на 
връзката между социалния статус, професията, начина на живот, 
професионалното развитие, форма на заплащане и др.  

1.5. Система на социалната стратификация – основни теоретични 
понятия 

Теоретичният преглед на подходите за изследване на социалната 
стратификация изведе нейната многомерна същност, която обхваща 
основни сфери на обществения живот и тяхната йерархична подредба в 
социалната структура. Последващото детерминиране на социалния статус 
на професионалните съсловия в съвременното общество е извършено 
посредством представяне на основни теоретични понятия в системата на 
социалната стратификация, като основополагащи за разбирането на 
социалното неравенство и позициите на индивидите и групите в 
социалната структура. 

Разгледани са основни теоретични понятия като „социален слой“, 
„социална група“, релацията „статус и роля“, „социална мобилност“, а 
социалното взаимодействие позволява наблюдение на динамиката на 
процесите и взаимоотношенията между индивидите и групите в 
обществото, които са индикатори за социална промяна. Динамиката е 
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смислово интерпретирана като промяна (движение) в нивата на отделните 
структурни категории на социалния статус. Отчитането на динамични 
изменения в нивата на социалните позиции се регистрира при значима 
възходяща или низходяща промяна по повече от един критерий на 
социалния статус. 

Прилагането на подхода и механизмите на социалната 
стратификация анализира понятието за социалния статус като основен 
градивен елемент на съвременното общество и го характеризира като 
присъщ както за всеки отделен индивид или определена 
социопрофесионална група, доколкото нейните членове притежават 
сходни характеристики и са обединени около една обща дейност. 
Създаването на конкретен профил на многомерен статус е извършено чрез 
усреднена оценка по критериите/индикаторите на статуса на всеки член на 
социална група. Теоретичният анализ на понятието е насочен към 
постигане на основната цел на дисертационното изследване – установяване 
на социалното положение на социопрофесионалната група на 
военнослужещите в обществото, нейните характеристики, 
взаимоотношения и степени на взаимодействие както в принадлежащия 
социален слой, така и общата стратификационна структура на обществото. 
Социалният статус е многомерна, съвкупна оценка за мястото на всеки 
индивид като член на определена социална, професионална група или 
съсловие в системата на неравенството. 

1.6. Социопрофесионалната група на военнослужещите в 
обществото – основни и специфични характеристики 

Представените социологически концепции и подходи предоставят 
възможност за обобщаване на научнообоснована класификация на 
понятийни индикатори, които могат да се използват за определяне на 
социалния статус на военнослужещите като отделна социопрофесионална 
група, като за целта са изведени основни и специфични нейни 
характеристики с цел разработване на конкретна методика с използване на 
емпирични индикатори, която да бъде основа на изследването на 
промените в статуса на военнослужещите в продължителен период от 
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време. Военната институция е строго йерархична система, която 
функционира на базата на нормативно установени задължителни 
недвусмислени правила, компетенции и строга регламентация на всички 
дейности. Нейната дейност е институционално регулирана от държавата, а 
военнослужещите притежават строга, нормативно определена социална 
идентичност, определяща се като социопрофесионална група чрез 
специфичните функция и роля в обществото. В този контекст, статусът на 
военнослужещите е пряко свързан с фактори като функционална 
значимост и ефективност на армията за обществото като социална 
институция, а социалната оценка на постигнатия престиж на членовете на 
социалната група на военнослужещите в обществото се нарежда сред най-
значимите фактори за определяне нивото на техния социален статус. 
Прегледът на теоретичните основи на военната професия позволи 
извеждане на няколко ключови елемента като военна етика, дисциплина, 
социализация, лидерство и военна култура, надиндивидуалност на личния 
интерес при осъществяване на държавната политика. Престижът на 
военнослужещите като група се гради върху общественото признание към 
изпълняваната функция в полза на обществото и държавата. 

Социалният статус на военнослужещите е определен като 
многомерна, съвкупна оценка за мястото на всеки член на 
социопрофесионалната група или съсловие в системата от неравенства. 
Затова, задача на дисертационното изследване е разработване на методика 
с конкретни емпирични индикатори, която може да се използва за основа 
на изследване на статуса на военнослужещите във фиксиран времеви 
период. 

1.7. Научно-изследователски подход за създаване на методика за 
изследване на социалния статус на военнослужещите  

В резултат от предварителния и междинния етап на 
социологическото проучване в дисертационния труд е разработена 
теоретична класификация с основните параметри на социалния статус на 
социопрофесионалната група на военнослужещите. 
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1.7.1. Класификация на основните параметри на социалния 
статус на военнослужещите 

Предложена е теоретична класификация, която има за своя основа 
надградената концепция за анализ на цялостния стратификационен статус 
на Н. Тилкиджиев и включва: 

 Статичният параметър на социалния статус (статусна 
идентификация) с неговите съставни критерии, операционализирани до 
следните емпирични индикатори: 

o Трудово-професионален статус – заемана длъжност, трудов стаж; 

o Имуществен статус – вид и размер на притежаваната от лицето 
движима или недвижима собственост; 

o Подоходен статус – среден месечен доход, допълнителни 
източници и видове доходи; 

o Културно-образователен статус – вид, степен на завършено 
образование; 

o Статус по местоживеене – столица, голям град, малък град, село;  

o Социално-демографски статус – пол, възраст, семейно положение, 
брой деца, брой членове в домакинство, тип на семейството. 

 Субективният параметър на социалния статус с неговите съставни 
критерии, операционализирани до следните емпирични индикатори:  

o Социална идентификация – оценка от страна на лицето на 
представители на други социални слоеви групи; оценки от представители 
на други слоеве на статуса на групата; 

o Отношение (нагласи) към неравенството – нагласи и 
удовлетвореност от социално-професионален, имуществен, финансов, 
властов, културен, потребителски, престижен аспект на неравенството, 
мнения по отделни проблеми; 

o Субективна промяна – очаквания, желание или намерения за 
промяна на статуса. 
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 Институционалният параметър на социалния статус с негов 
съставен критерий, операционализиран до емпиричния индикатор: 

o рейтинг на институцията – доверие/недоверие в институцията и 
посредством сравнение оценките на гражданите и оценките на 
военнослужещите към политическото и военното ръководство на армията 
и към структурите в сферата на отбраната. 

Предложената класификация позволи разработване на конкретна 
методика, посредством която са извлечени резултати по съставните 
емпирични индикатори на основните параметри на собствения 
стратификационен статус. 

1.7.2. Методика за анализ на социалния статус на 
военнослужещите  

Разработената методика представлява основа за прилагане на 
вторичен анализ върху извлечени количествени данни и качествени оценки 
посредством разработената класификация на основните параметри и 
емпирични индикатори на социалния статус. 

Приложен е вторичен анализ в две форми – анализ на количествени 
данни и анализ на съдържанието. Структурираните и систематизирани 
данни и резултати са извлечени по предварително класифицираните 
емпирични индикатори в разработената класификация и по този начин е 
формирана солидна база за бъдещи цели на определена информационно-
аналитична дейност. Целта на вторичния анализ е проследяване на 
състоянието и динамиката на социалния статус на военнослужещите след 
1989 година. Поради продължителността на периода е извършено неговото 
обособяване на подпериоди въз основа на систематизираните емпирични 
социологически изследвания в социален контекст. 

Разработената методика предостави възможност за извършване на 
анализ на социалния статус на военнослужещите за всеки един от 
подпериодите на дисертационното изследване посредством извлечени 
количествени резултати по всеки един от емпиричните индикатори на 
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статичния и субективния параметър на категорията, както и на 
експликацията на обществения образ на армията. По този начин е 
предоставена възможност за сравнимост на резултатите, за очертаване на 
тенденции, за извършване на изводи и за доказване или отхвърляне на 
заложената хипотеза. 

1.8. Изводи от първа глава: 

1. Задълбоченият преглед на основополагащи концепции за 
социалната стратификация разкри необходимост теоретичните основи на 
изследването да се градят върху обобщеното разбиране за социалната 
стратификация с използване на обективни и субективни характеристики на 
механизма на нейното функциониране и отчитане на социалното 
взаимодействие в съвременното общество. 

2. Изучаването на социалното неравенство с помощта на набор от 
индикатори: притежание на материални и духовни блага, властови позиции 
и влияние, образование и култура, обществен престиж, възможности за 
личен, семеен и родов просперитет, позволи неговото определяне за основа 
на социалната стратификация, на взаимодействието и взаимоотношенията 
между групови или индивидуални субекти в социалната система. 

3. Прегледът на теоретичните основи на социалния статус позволи 
неговото извеждане като обобщена оценка за мястото на индивида/групата 
в системата на социалното неравенство, при което социопрофесионалният 
статус на военнослужещите се формира от принадлежността към обща 
социална група и оценката за изпълнението на специфични професионални 
и социални функции в обществото. 

4. Задълбоченият анализ на категориалния апарат на социалната 
стратификация позволи разработване на методика за изследване на 
социалния статус на военнослужещите с помощта на теоретично и 
емпирично обоснована класификация на параметрите на 
стратификационния статус и отчитане на специфичните за 
социопрофесионалната група на военнослужещите – статични и 
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субективни характеристики, обществена оценка на военната професия и 
институцията Българска армия. 

Втора глава: Анализ на социалния статус на военнослужещите 
от Българската армия 

Във втора глава е извършен същинският вторичен анализ на 
социалния статус на военнослужещите като социопрофесионална група, 
като данните са структурирани в съответствие с фиксираните подпериоди 
в методиката за изследване. 

2.1. Социален статус на българските военнослужещи в периода 
1990-2000 г. 

Разпадането на двуполюсния модел и политическия преход към 
демокрация от западноевропейски тип в началото на 90-те години 
реформите в Българската армия предизвика значими промени на 
социалните позиции на военнослужещите в обществото поставя началото 
на реформа в Българската армия, започнала с деполитизация на нейните 
структури с цел превръщането на армията в независима от политическия 
живот държавна институция. Осъществените нормативни промени от 
държавното управление са посрещнати с висока подкрепа от 
военнослужещите, а първите извлечени емпирични резултати от проведено 
експресно социологическо проучване разкриват оптимистичното 
отношение на военнослужещите към извършващите се промени в 
обществото. В началото на периода са извършвани общи проучвания на 
общественото мнение на военнослужещите по актуални проблеми от 
живота в армията и обществото. Социалните позиции на военнослужещите 
могат да се идентифицират по отделни емпирични индикатори и не е 
възможно тяхното структуриране по критериите на настоящата методика. 

Според резултати от експресно изучаване на общественото мнение 
една година след началото на демократичните промени (1991 г.) 
военнослужещите осъзнават, че съществуват редица социални и 
професионални проблеми, които изискват адекватни действия от 
ръководството на армията и държавата за тяхното решаване. Докато 
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тоталитарната държава е поддържала високия статус на военнослужещите 
в обществото до 1989 г. чрез различни социални и компенсаторни 
механизми, с промяната на социално-икономическите условия подобни 
механизми не се прилагат. На преден план е изведена промяната на 
политическата ориентация на страната за членство в евроатлантическите 
структури за колективна отбрана, която се съпровожда от реформи за 
намаляване числеността и повишаване на боеспособността на армията чрез 
придобиване на адекватни отбранителни способности. От средата на 
периода (1995 г.) на икономическата обстановка в страната се влошава и в 
резултат на повишаване на цените на основни стоки и услуги, на 
финансова несигурност и безработица, влияние на „сивата икономика“ се 
наблюдава все по-осезаемо обедняване на населението и структурна 
промяна на неравенството по социално-икономически признаци. 
Икономическите процеси рефлектират негативно както върху армията като 
институция, така и върху статуса на военнослужещите като 
социопрофесионална група. 

Вторичният анализ на количествените оценки по имуществен, 
подоходен и престижен критерий определя социалните позиции на 
военнослужещите в обществото около и малко над средните нива в 
неравенството в сравнение с други социопрофесионални групи в страната. 
Резултатите по емпиричните индикатори „място неравенството по 
финансово-материалното състояние“ и „удовлетвореност от службата“, 
показват позиционирането по финансово-материално благосъстояние 
предимно в ниските и средните нива на неравенството и регистрират 
относително висока степен на неудовлетвореност от службата. Позицията 
по тези критерии формира определени намерения за промяна на статуса 
посредством желание за напускане на армията. Липсата на адекватна 
социална защита на военнослужещите и техните семейства от страна на 
управленските органи на държавата, ограничения военен бюджет и 
несигурността на работата се оказват факторите за възприемане на 
промените в социалния статус в негативна посока. Поставя се началото на 
тенденция към сериозно снижаване на обществения престиж на военната 



18 

 

професия и до края на настоящия период социопрофесионалната група 
вече не се разпознава като група с особени привилегии, тъй като 
икономическата ситуация влияе по сходен начин върху цялото общество. 

В края на кризисния период за цялата страна е реализирано първото 
изследване след 1989 г., чийто инструментариум съдържа в значима степен 
методологични предпоставки за изследване на социалния статус на 
военнослужещите в съответствие с класификацията на изработената 
методика. Вторичният анализ на резултатите по статичния статус показват, 
че средния доход на домакинствата на военнослужещите леко превишава 
този на средния за страната и преобладаващата част от офицерите и 
сержантите се позиционират около и малко над средните за страната нива 
в системата на социалните неравенства. 

Според резултатите от самооценките на военнослужещите за тяхното 
„място в неравенството по финансово-материалното състояние“ и „място в 
неравенството по престиж“, техния социален статус се определя предимно 
в ниските и средните нива на неравенството. Основните фактори за това 
равнище са недостатъчното заплащане на труда и ниския престиж на 
военната професия в обществото. 

Оценките на обществеността устойчиво позиционират имиджа на 
армията като институция по-високо от този на военната професия, докато 
одобрението на военнослужещите към ръководните структури на армията 
бележи съществено понижение. В резултат на извършените реформи и 

липсата на достатъчно социални компенсаторни механизми от страна на 
държавното управление се оформя неблагоприятна тенденция към 
понижаване на цялостния стратификационен статус на военнослужещите в 
системата на социалното неравенство след политическата промяна през 
1989 г. 

2.2. Социалният статус на българските военнослужещи в 
периода 2001-2010 г. 

Сериозните промени в нивата на личностните позиции на 
военнослужещите в резултат от извършените реформи в Българската 
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армия до началото на 2001 г. очертават негативната тенденция социалният 
статус на военнослужещите да се разполага предимно в интервала между 
средните и ниските нива на социалното неравенство. В началото на 
периода изпълнението на План 2004 започва със съкращения на личен 
състав и поделения, предислоциране на някои от тях, извършване на 
кадрови промени с непрекъснати изменения в изискванията за заемане на 
длъжностите. Бюджетът на армията не позволява нормалното поддържане 
на бойната техника и въоръжението, а съкращаването на разходите за 
отбрана и политическата амбиция за изграждане на оперативна, 
боеспособна и високомотивирана армия в състояние да изпълнява задачи в 
НАТО извежда необходимостта от професионализация на Българската 
армия. С премахването на задължителната наборна военна служба армията 
става изцяло професионална. В резултат на всички тези промени трудово-
професионалните и социално-битовите проблеми на военнослужещите 
започват все повече да се задълбочават, но същевременно сред тях 
започват да се оформят очаквания за изравняване на техния статус с 
техните колеги от страните-членки на НАТО. 

От началото до средата на периода са извлечени количествени данни 
и качествени оценки от три представителни за армията проучвания, 
експлициращи социалния статус на военнослужещите. Изследванията са в 
съответствие с теоретичните и методологичните изисквания и резултатите 
във висока степен могат да се приложат в разработената методика за 
анализ на социалния статус на военнослужещите. Идентифицирани са 
основни статични и субективни параметри на статуса, както и оценките на 
обществеността към статуса на военнослужещите и към военната 
институция и нейното ръководство. Извършен е сравнителен анализ на 
оценките на двете целеви групи – военнослужещи и граждани, който 
притежава принос за по-цялостно представяне на анализа. 

Вторичният анализ на извлечените резултати по основните критерии 
на статичния статус показа изразена динамика, произтичаща от 
реформата в армията. До средата на периода делът на кадровите войници е 
съставлявал една трета от всички, сержантският състав е намалял 
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съществено, а отлива на офицерите от структурите на армията е бил 
относително по-плавен. Отчетена е промяна в дислокацията на 
поделенията, като едни са били концентрирани предимно в големите 
градове, а други са редуцирани от малките райони. Изведена е тенденция 
на увеличаване на делът на най-младите военнослужещи (до 30 год.) и на 
жените на активна военна служба, като това са предимно кадрови войници, 
които още не са сключили брак. Реципрочно се е понижил делът на 
семейните от началото на периода. Както и през предходния период, 
средния доход на домакинствата на военнослужещите леко превишава този 
на средния за страната и това показва, че преобладаващата част от тях се 
позиционират около и малко над средните за страната нива в системата на 
социалните неравенства. 

Сравнителният анализ на оценките на военнослужещите за мястото в 
неравенството по материално-финансово благосъстояние и по престиж в 
субективния параметър на социалния статус показа, че тяхното място се 
позиционира в интервала от средните към по-ниските нива на 
неравенството. За разлика от тях, оценките на гражданите са 
идентифицирали мястото на военнослужещите в средните и по-скоро 
високите нива в неравенството по благосъстояние. Същевременно, 
вторичният анализ на резултатите отчита някои вариации в оценките и 
през 2004 г. – известно покачване на стойността на оценката за средните 
позиции (средно място – 39,5% → 50,7%) и съответно намаление на 
стойностите в по-скоро ниските и ниските нива – 31,8% →26,6%. През 
2004 г. доходите за страната се повишават и това намира отражение в 
нивата на извлечените оценки – те се придвижват постепенно от по-
ниските към средните позиции на неравенството по този критерий. 
Анализът на развитието отчита превес на делът на военнослужещите, 
които се определят в „средата“ на неравенството и техният дял надвишава 
оценката на гражданите спрямо тяхната група (50,7% спрямо 45,5%). В 
този контекст е отразен и процесът по приемането на страната в НАТО, 
който се оказва фактор за тези завишени очаквания от страна на 
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военнослужещите към равнището на социалния статус и престижа на 
професията в обществото. 

Сравнителният анализ на оценките и по критерий за престиж на 
професията показва, че обществеността позиционира престижа на военната 
професия към по-високите нива на скалата, докато кадровите 
военнослужещи го определят като по-скоро „среден, клонящ към нисък“ в 
неравенството по социален престиж на професиите. 

В резултат от анализа на оценките е изведена тенденция към по-
скоро ниско ниво на удовлетвореност от жизненото равнище на 
военнослужещите и достатъчно изразено намерение за напускане на 
службата. В средата на периода е отчетено известно покачване в нивата на 
финансово-материалното състояние, но впоследствие то задържа своите 
средни позиции. Подкрепата от страна на военнослужещите към 
членството на страната в НАТО и техните високите очаквания към 
издигане на престижа на военната професия в обществото не се оправдават 
напълно. Процесът на съкращаване на личен състав и предислокация на 
поделения, унищожаване на бойна техника, недостатъчно заплащане и 
липса на жилища са важни проблеми, чието решаване продължава да е 
актуално от началото на демократичните промени до настоящия момент. 

Оценките на обществеността и на военнослужещите експлицират 
положителен обществен образ на Българската армия. За периода е отчетена 
тенденция към нарастване на одобрението както на гражданите, така и на 
военнослужещите и към политическото и към военното ръководство на 
армията, с което е изразена подкрепа към провежданата отбранителна 
политика. Вторичният анализ установи ясно изразена динамика в нивата на 
позитивните нагласи както от страна на военнослужещите (49,1% - 68,8%), 
така и на обществеността (49,9% - 58,8%) и в рамките на пет години (от 
2002 г. до 2006 г.) е регистрирано значимо нарастване на доверието към 
армията като институция. Анализът изведе една съществена разлика между 
двете целеви групи – докато доверието на гражданите нараства устойчиво 
към институцията и към дейността на цивилното и военното ръководство 
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на армията, то при военнослужещите по-високо одобрение се регистрира 
към дейността на военното ръководство в сравнение с политическото. 

Нормативните промени и правно-регулаторните механизми на 
държавата дават своето отражение върху социалния статус на 
военнослужещите като социопрофесионална група в обществото. 
Присъединяването на България към НАТО, завършването на реформата, 
стартиралите процеси на модернизация на армията и българското участие в 
хуманитарни и операции по мироопазване се оценяват като събития с 
положителен знак и се посрещат от военнослужещите с високо одобрение 
и позитивни очаквания по отношение нейното бъдещо развитие и 
функциониране. Очакванията на военнослужещите продължават да са 
насочени главно към увеличаване на заплащането, изграждане на по-
атрактивен социален пакет и създаване на по-добри възможности за 
кариерно развитие.  

Вторичният анализ на резултатите за този период показва, че 
няколко години след приемането на България в НАТО социалния статус на 
военнослужещите от Българската армия продължава да варира около 
средните и по-ниските позиции в неравенството по имущество, доходи и 
обществен престиж. В този контекст отново е изведена необходимостта от 
разкриване на възможностите на социалната политика на ведомството да 
прилага компенсаторни механизми, с които да се неутрализира 
незадоволителното ниво на социалния статус на военнослужещите. 

2.3. Социалният статус на българските военнослужещи в 
периода 2011-2021 г. 

От 2008 г. до 2013 г. в Българската армия не са открити емпирични 
данни, с които да се извлекат оценки за нивото на социалните позиции на 
военнослужещите. След 2013 г. до края на дисертационното изследване са 
реализирани шест представителни емпирични социологически проучвания 
от Института за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) на 
Военна академия „Г. С. Раковски“. Извършен е подбор на три от тях, като в 
изследванията не се срещат напълно идентични критерии и резултати в 
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съответствие с теоретичните и методологичните изисквания на настоящата 
методика за анализ на социалния статус на военнослужещите, но 
наличните резултати като цяло позволяват идентификация на неговите 
нива в обществото и резултатите са ситематизирани в съответствие с 
методиката за изследване на статуса. Извлечените статистически резултати 
по представените критерии и емпирични индикатори предоставиха 
възможност за проследяване на тенденциите в нивата на социалните 
позиции на военнослужещите и позволиха завършването на 
дисертационния анализ. 

Вторичният анализ на извлечените резултати по основните критерии 
на статичния статус отчете динамични изменения по индикаторите на 
трудово-професионалния и социодемографския статус, които индикират 
осъществените процеси на реформата в Българската армия от началото на 
1989 г. Преобладаващата част от личния състав живее в по-малките и в 
областните градове на страната, а гарнизоните в столицата населяват една 
десета от всички военнослужещи. Отчетена е тенденция военнослужещите 
в по-млада и активна възраст постепенно да намаляват, което обосновава 
необходимостта в армията да се влеят по-млади военнослужещи, които да 
се задържат на служба и да усъвършенстват спецификата на военната 
професия. 

В сравнение с предходния период е регистрирана по-съществена 
динамика към нарастване на войниците/матросите и към намаляване на 
дела на младшите офицери в армията. Старшите офицери продължават да 
са най-малобройната част от социопрофесионалната група на 
военнослужещите. Изведена е тенденция на плавно нарастване на 
военнослужещите от женски пол и техния дял съставлява почти една пета 
от целия личен състав на Българската армия. 

За семейния статус е отчетена тенденция към понижаване дела на 
женените/омъжените, респ. повишаване на военнослужещите, живеещи на 
семейни начала и на неженените/неомъжените. Липсата на резултати за 
средния доход на член от домакинство и за имущественото състояние на 
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военнослужещите не позволиха определянето на социалните позиции по 
материално-финансово благосъстояние. 

Резултатите показаха запазване на тенденцията военнослужещите да 
възприемат своя социален статус предимно в средните и в по-ниските нива 
на обществената структура, в чиято основа стоят редица нерешени 
проблеми в професионален и личен аспект. И през този период нивото на 
удовлетвореност от жизненото равнище е по-скоро ниско, вследствие на 
което са формирани нагласи за напускане на службата. Посочени са и 
основните фактори като: влошеното състояние на въоръжението и 
техниката, облеклото и екипировката, недостатъчното заплащане, липсата 
на ведомствени жилища и ограничените възможности за професионално 
развитие. Ролята на социалната политика за минимизиране на някои от 
тези проблеми продължава да не е достатъчно ефективна и те са все още 
актуални и към настоящия момент. 

До средата на периода общественият имидж на военната институция 
се позиционира с относително по-ниски индекси на доверие спрямо 
предходния период както от страна на военнослужещите, така и от 
гражданското общество. В перцепциите на военнослужещите одобрението 
към армията е на относително по-ниски нива от тези на гражданите. 
Независимо от лекото понижаване на индексите на доверие за периода 
позитивното отношение на обществото към Българската армия като 
институция продължава да се запазва сравнително високо от началото на 
демократичните промени. 

И през този период организационно-структурните промени във 
военната организация резултират предимно в статичния статус, а 
политическите и социално-икономическите промени в страната 
въздействат върху нагласите за неговата промяна и оценката за 
обществения престиж на институцията. Военнослужещите продължават да 
идентифицират социалния си статус в обществото предимно в средните и 
по-ниските нива на неравенството по престиж. 
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Изведените основни фактори за тези оценки продължават да бъдат 
влошеното състояние на въоръжението и техниката, облеклото и 
екипировката, недостатъчното заплащане, липсата на ведомствени жилища 
и ограничените възможности за професионално развитие. Ролята на 
социалната политика за минимизиране на социалните проблеми е 
окачествена като недостатъчно ефективна и проблемите продължават да 
очакват своето разрешаване. 

2.4. Изводи от втора глава  

1. Анализът на резултатите от прилагането на методиката за 
определяне на социалния статус на социопрофесионалната група на 
военнослужещите показва: 

 Политическите промени и реформите в Българската армия след 
1989 г. значително ускоряват измененията в социалния статус на 
военнослужещите в системата на социалното неравенство в обществото, а 
липсата на достатъчно социални компенсаторни механизми понижава 
техният общ стратификационен статус. 

 Прилаганите социално-политически решения в системата за 
отбрана променят статичните индикатори на статуса на военнослужещите, 
при което професионалните ограничения и недостатъчните механизми за 
компенсация на повишената икономическа и социална нестабилност 
понижават общото финансово и материално състояние на 
социопрофесионалната група в сравнение с останалите социални групи, 
което на свой ред понижава мотивацията за служба, формира нагласи за 
напускане и затруднява изпълнението на функционалните задължения. 

2. Анализът на резултатите от изследването разкри следните 
фактори на влияние върху понижаването на социалния статус на 
военнослужещите – недостатъчно заплащане, липса на ведомствени 
жилища, съкращаване на въоръжението и техниката и ограничени 
възможности за кариерно развитие, които са в основата на динамиката на 
трудово-професионалния, социално-демографски и подоходен статус, а 
субективните измерения на социалната идентификация на групата се 
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движат в средни и сходни нива с останалите социопрофесионални групи в 
обществото. 

3. Резултатите от проведеното изследване разкриват сравнително 
невисок обществен престиж на професията на военнослужещите в 
сравнение с други професии, при което основните очаквания на 
социалната група на военнослужещите са за повишаване на: заплащането, 
атрактивността на социалния пакет и възможностите за кариерно развитие. 

Трета глава: Усъвършенстване на инструментариума за 
изследване динамиката на социалния статус и направления за 
подобряване на социалната политика на Министерството на 
отбраната 

3.1. Сравнителен анализ на научноприложния инструментариум 
за изследване на социалния статус на военнослужещите 

Извършеният дисертационен анализ и потвърдената работна 
хипотеза предоставиха насоки за надграждане на предложената методика 
за анализ на социалния статус на военнослужещите с цел обогатяване на 
социологическата научноприложна практика и усъвършенстване на 
политиките за управление на човешките ресурси във въоръжените сили. 

3.1.1. Сравнителен анализ на прилаганите критерии и темп на 
динамиката на социалния статус на военнослужещите 

Извършен е подбор на апробираните показатели и критерии за 
измерване на социалния статус, който позволи усъвършенстване на 
изработената методика с цел по-пълно и по-достоверно изследване на 
социалния статус на военнослужещите. Прегледът на използвания след 
1989 г. научноприложен инструментариум групира прилаганите критерии 
в методиките на проведените изследвания като постоянни (устойчиви) и 
непостоянни. 

Повечето от прилаганите индикатори в изследванията са постоянно 
прилагани. Детайлно са описани постоянните критерии и съответните 
емпирични индикатори за изследване на социалния статус и са посочени в 
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рамките на всеки един от неговите три параметъра. Обосновано е тяхното 
приложение и степен на апробиране в социологическата практика и е 
изтъкната възможността за тяхното постоянно усъвършенстване. 
Потвърдено е емпирично, че присъствието на устойчивите индикатори в 
социологическите изследвания, позволява проследяване на динамиката на 
критериите на социалния статус на база получените резултати. Извършено 
е проследяване на динамика и очертаване на дълготрайни тенденции 
вследствие на системното и устойчиво прилагане на индикаторите. 

На второ място са обособени непостоянните критерии и 
съответните емпирични индикатори за изследване на социалния статус в 
рамките на всеки един от неговите три параметъра, които не са много на 
брой, но същевременно имат своето значение в методологическите 
инструменти. 

Извършеният сравнителен анализ на методологическия 
инструментариум показа, че посредством прилаганите устойчиви критерии 
и съответните емпирични индикатори е възможно отчитане на темпа на 
динамика на социалния статус както за всеки един период поотделно, така 
и за целия период на изследването. Изведените тенденции за периода на 
изследването разкриват динамика по повечето от критериите на статичния 
статус, както и по критерии като финансово-материално благосъстояние, 
нагласи за смяна на статуса, престиж на професията и на институцията в 
обществото. В резултат е налице и устойчива тенденция на повишаваща се 
несигурност сред социопрофесионалната група на военнослужещите и 
възприемане на службата по-скоро като носеща несигурност и 
непредсказуемост за бъдещо професионално развитие. 

3.1.2. Критерии на параметрите на социалния статус на 
военнослужещите, които не са обхванати в емпиричните проучвания 

Операционализацията на понятието за социалния статус декомпозира 
три основни измерения за неговото изследване, които подробно са описани 
в теоретичната класификация, служеща за основа на предложената 
методиката за изследване на социалния статус. Анализът на изследването е 
базиран на критерии, съставляващи статичния и субективния параметър на 
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социалния статус, както и институционалния престиж. Не е осъществено 
измерване на третия, динамичен параметър на цялостния 
стратификационен статус, тъй като липсват конкретни резултати в 
Емпиричната база на анализа. 

Бъдещото усъвършенстване на методиката за следващи теоретични и 
емпирични изследвания, основано на включването на динамичния 
параметър на понятието за цялостния стратификационен статус, допринася 
за разширяване на възможностите за проучване състоянието и динамиката 
на позициите на военнослужещите от Българската армия в социалната 
структура. Чрез включване на динамичната характеристика на 
стратификационния статус е възможно отчитане на динамиката на 
отношенията между социалните групи, техния генезис, възпроизводство 
или тяхното изчезване. Изследването на динамичния процес на 
структуриране на неравенството позволява по-обширно диагностициране 
на социалните позиции на военнослужещите в стратификацията на 
обществото. 

Динамичният страфикационен статус (функционално-релационен), 
включва измеренията, които са свързани със социалния произход и 
перспектива, както и общностните фактори (извън собствения социален 
статус), които влияят за промените в социалното положение на личността 
по вертикалата и за нейната устойчива или лабилна позиция в даден 
социален слой. Социалният произход е и фактор за поддържане на силна 
социално-родова връзка, при който мобилността на личността между 
различните професионално-съсловни и традиционно-културни общности 
се балансира, а общностното взаимодействие не позволява обществото да 
се разпада. Този механизъм предостави насоки за операционализация на 
приложими за социопрофесионалната група на военнослужещите критерии 
съставляващи динамичния периметър на социалния статус. 

3.1.3. Операционализация на критерии по динамичния параметър на 
социалния статус 

Теоретичната класификация на цялостния стратификационен статус 
съдържа три основни критерия за определяне на неговия динамичен 
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параметър: между-генерационна мобилност, общностен стратификационен 
статус и вътрешногенерационна мобилност. Надграждането на методиката 
е извършено чрез операционализация на два от критериите: 

Първият критерий е „междугенерационната мобилност“ или 
„социалния произход“, който е един от основните обективни обяснителни 
признаци на социалногруповите образувания и отношения в емпиричната 
социология. Вторият критерий за усъвършенстване на методиката е 
„общностния стратификационен статус“ като социалногрупова 
характеристика на изследваната група посредством описание на 
непосредственото обкръжение и статуса на микросредата на всеки един 
неин член. Операционализацията на динамичния параметър на цялостния 
стратификационен статус е извършена посредством прилагането на 
емпирични индикатори за определяне на социопрофесионалните 
характеристики както на родителите на изследваното лице, така и най-
близкото обкръжение – съпруг/съпруга, най-близки роднини, най-близки 
приятели, най-близки съседи и на най-близки колеги от местоработата. По 
този начин е осигурено максимално точно определяне на социалния 
произход на лицата и позицията на индивида и неговата социалногрупова 
принадлежност. 

Основната цел на индикаторите е установяването на основните 
статусни характеристики на непосредственото обкръжение на 
социопрофесионалната група и възможността за по-пълно описание на 
нейната принадлежност към определен социален слой и за проследяване 
степента на динамичност на социалния статус на членовете на групата. 

Не е предвидено включване на критерия „вътрешногенерационна 
мобилност“ и неговите емпирични индикатори като надграждащ елемент 
на настоящата методика, поради изведените специфични характеристики 
на военната професия и естеството на кариерното развитие на 
военнослужещите. 
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3.2. Усъвършенстване на методиката за проучване на социалния 
статус на военнослужещите от Българската армия 

Извършеното изследване на социалния статус на военнослужещите 
от Българската армия предостави възможност за надграждане и 
усъвършенстване на методиката за неговото измерване. В методиката са 
систематизирани устойчиво прилаганите и апробирани емпирични 
индикатори от инструментариумите на изследванията, които са в 
съответствие с теоретичните и методологичните изисквания за измерване 
на социалния статус и притежават сходни характеристики с оглед 
извършване на сравнимост на данните. Включени са и индикатори, които 
са непостоянно прилагани, но същевременно са апробирани и предоставят 
възможност за измерване на отделни критерии в рамките на статуса. 
Въведени са нови понятийни и емпирични индикатори в рамките на 
динамичния параметър на цялостния стратификационен статус на 
военнослужещите. Актуализирани са скалите и опциите за отговор по 
въпросите в инструментариума и последователно са описани: целта на 
методиката, процедурата за систематизиране на понятийните индикатори и 
тяхното операционализиране до емпиричните, методиката на извадката, 
процедурата на изследването, методите за набиране на информацията и 
самото описание на въпросника (анкетната карта). 

Описанието на въпросите в анкетната карта е представено детайлно 
и в реда, в който са предложени за оценка. Анкетната карта е разделена 
условно на няколко блока въпроси, като е описан подробно всеки един 
въпрос с опциите за отговор към него. Накрая са представени методите за 
обработка и анализ на информацията. 

Предложената възможност за усъвършенстване на методиката 
позволява изследване на всички основни параметри на социалния статус на 
военнослужещите. Препоръчително е апробирането на методиката, 
нейното регулярно прилагане и последващо актуализиране след определен 
времеви период. Сравнимостта на информацията предоставя възможност 
за създаване и съхраняване на социологически архиви като част от процеса 
на информационно-аналитичното осигуряване. 
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3.3. Значение на информационно-аналитичната дейност за 
изследване на динамиката на социалния статус 

Времевата продължителност на периода на проучването на 
състоянието на социалния статус на военнослужещите допринесе за 
повишаване на достоверността на резултатите от системното изследване на 
нагласите на военнослужещите и проследяване на устойчиви тенденции за 
тяхната промяна. Приложеният социологически метод за анализ на 
практика разкри значимостта на информационно-аналитичното 
осигуряване в процеса на управленската дейност в отговор на нарасналите 
потребности на ръководните нива на сложните организации и в частност 
БА.  

Прилагането на информационно-аналитичната дейност в настоящия 
дисертационен труд формира процес на търсене, събиране, обработка и 
предоставяне на информация във форма, подходяща за използване, която 
се извършва от специализирани социологически структури и 
изследователски звена. Емпиричните социологически изследвания са 
полезен инструмент и солидна база за реализация на целите на 
организацията и като част от информационно-аналитичната дейност в 
сферата на управлението те осигуриха, от една страна – надграждане на 
научно-приложния инструментариум за провеждане на емпирични 
изследвания на социалния статус на социопрофесионалните групи, и от 
друга – поддържане на висока информираност за вземане на решения в 
сферата на социалната политика. 

Резултатите от анализа и изводите предполагат тяхното използване 
от управленските структури като инструмент за подобряване на вече 
съществуващи политики в областта на социалната политика, сигурността и 
отбраната, така и в изработването на качествено нови модели за 
усъвършенстване на прилаганите политики. 
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3.4. Предложения за усъвършенстване на социалната политика 
на Министерството на отбраната за повишаване на социалния статус 
на военнослужещите 

Трайно установената негативна тенденция военнослужещите да 
възприемат социалния си статус в обществото по-скоро в ниските нива на 
социалната структура в продължение на тридесетгодишен преход налага 
преосмисляне на важни аспекти на военната служба, както и на дейността 
на социалната политика с оглед повишаване на престижа и жизнения 
стандарт на хората в отбраната.  

Анализът от изследването показа, че независимо от прилаганите 
нормативни дългосрочни мерки и цели за усъвършенстване на системата за 
управление на човешките ресурси в отбраната досега, проблемите на 
мотивацията, набирането, задържането, подготовката и кариерното 
развитие на хората в отбраната продължават и ще бъдат актуални за 
функционирането на системата. В основата на привлекателността на 
военната професия вече не стоят мотивите за личностна реализация на 
военнослужещите, а размерът на заплатата и сигурността на работното 
място. В допълнение на това, членството на България в НАТО не е оценено 
от военнослужещите нито като фактор за техния социален статус, нито 
като приоритет с достатъчно високо значение за тяхната служба. Тази 
констатация заслужава специално внимание и сериозен анализ на 
причините, поради които съществува разминаване между очакванията и 
реалността на фона на вече много години равноправно членство на 
България в НАТО. 

В контекста на тези констатации, изводите и тенденциите изведени в 
анализа предоставиха насоки за подобряване и актуализиране на 
нормативната база по следните няколко направления: 

 Системата на заплащане – с цел повишаване на 
конкурентноспособноста на професията на пазара на труда се препоръчва 
значително повишаване на размера на заплащането, който към момента е 
основен критерий за нивото на престижа на военнослужещите в 



33 

 

обществото и тяхната мотивация за оставането им на служба в армията. 
Практиката в други страни-членки на НАТО дава примери и за други 
допълнителни механизми чрез подсигуряване на ваучери за храна или 
безплатна почивка. Ефектът от такива мерки със сигурност ще бъде 
положителен, но като цяло необходимостта от повишаване на заплащането 
е от първостепенно значение. 

 Жилищната политика – целесъобразно би било преразглеждането 
на Наредбата № Н-22 за актуализиране и осъвременяване на размера на 
изплащаните суми до възможно най-близки нива до пазарните цени. 
Препоръчва се премахване на диференциращия критерий по гарнизони и 
изравняване на компенсационните суми за всички военнослужещи 
независимо от мястото на службата. За разрешаването на жилищния 
проблем е целесъобразно в Министерството на отбраната да се разработи 
дългосрочен план, в който да се предвиди повишаване на 
капиталовложенията за ново жилищно строителство и за създаване на по-
гъвкави и съвременни механизми за разрешаване на проблема с недостига 
на жилища за военнослужещите и техните семейства. 

 Кариерното развитие – изведена е необходимост от 
преразглеждане на неговите елементи с цел подобряване на условията и 
възможностите за развитие на всеки един военнослужещ от приемането му 
на служба до неговото освобождаване. Според мненията и оценките на 
военнослужещите в Емпиричната база за анализ Моделът не предоставя 
достатъчно възможности за израстване в йерархията на длъжностите и 
пропускането на определени нива на управление на формированията на 
тактическо ниво води до неговата нефункционалност. Констатирана е 
необходимост от повишаване на квалификацията, образованието и 
специалната подготовка на военнослужещите, както и от по-добри 
възможности за професионално развитие.  

Предоставени са препоръки за усъвършенстване на системата за 
компютърна, езикова, специална и психологическа подготовка на всеки 
един военнослужещ в съответствие със стандартите на НАТО с оглед 
развитието и поддържането на необходимите оперативни способности на 
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Българската армия за постигане на максимална съвместимост в при 
осъществяване на дейностите в системата за колективна отбрана. 
Същевременно се препоръчва за преразглеждане на условията за 
преминаване от една длъжност в друга; наличие на ясни критерии и 
правила, постигнати индивидуални и колективни резултати в условия на 
прозрачност; задължително провеждане/осигуряване на конкурсно начало 
при попълване на обявени свободни позиции в Регистъра на длъжностите; 
реорганизация на щатно-длъжностното разписание. 

 Институционален имидж на въоръжените сили в обществото – 
устойчивото присъствие на този индикатор в социологическите 
изследвания за периода предостави възможност за проследяване 
динамиката на обществените нагласи към институцията на базата на 
получените резултати. Изведената тенденция, обществения имидж на 
институцията устойчиво да се позиционира по-високо от този на военната 
професия, очерта предимно общ тренд с индекси на доверие или недоверие 
на общественото мнение и не предоставя възможност за по-широко 
прилагане на получените резултати под формата на анализи и прогнози.  

Успоредно с това би било целесъобразно прилагането на мониторинг 
на медийното пространство от съответните структури във военната 
организация с цел извършване на качествени анализи и препоръки, които 
да позволяват усъвършенстване на управленческите политики на 
институцията с оглед издигане престижа на нейното ръководство и 
престижа на военната професия в обществото. 

3.5. Изводи от трета глава 

1. Анализът на резултатите от изследването разкрива 
неблагоприятни тенденции в динамиката на критериите на статичния 
статус – финансово-материално благосъстояние, нагласи за смяна на 
статуса, престиж на професията и на институцията в обществото, които 
формират устойчива тенденция за възприемане на службата във 
въоръжените сили от социопрофесионалната група като условие за 
несигурност и непредсказуемост за бъдещо професионално развитие.  
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2. Сравнителният анализ на резултатите от емпиричното изследване 
позволява подбор на апробирани показатели и критерии в методиката за 
измерване на социалния статус на групата на военнослужещите, която 
заедно с въвеждането на допълнителни понятийни и емпирични 
индикатори на динамичния стратификационен статус, и с прецизиране на 
скалите за оценка, позволява непрекъснато усъвършенстване изследването 
на социалния статус на военнослужещите с разширяване на възможностите 
за провеждане на емпирични изследвания, за нарастване на достоверността 
и сравнимостта на резултатите, за проследяване на тенденции и 
непрекъснато отчитане динамиката на измененията. 

3. Резултатите от изследването разкриват наличие на проблемни 
области и устойчиви негативни тенденции, чието преодоляване изисква 
прилагане на целенасочени политики за непрекъсната актуализация на 
нормативната база и подобряване качеството на социалното осигуряване 
на социопрофесионалната група на военнослужещите чрез повишаване на 
заплащането, разширяване на ведомствения жилищен фонд, 
усъвършенстване на модела на кариерно развитие, разнообразяване на 
пакета социални придобивки и издигане престижа на институцията. 

III. ОБЩИ ИЗВОДИ: 

1. Дефинирането на социалния статус като съвкупна оценка за 
мястото на индивидите в системата на социалното неравенство позволява 
социопрофесионалният статус на военнослужещите да се формира върху 
принадлежността към обща социална група и оценката на обществото за 
нейното изпълнение на специфични професионални и социални функции. 

2. Разкриването и представянето на специфични статични и 
динамични характеристики на социалния статус на военнослужещите 
послужи като предпоставка за разработване на методика за изследване на 
промените в неговите нива, базирана на класификация на основните 
параметри на цялостния стратификационен статус и съобразена със 
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спецификата на обществените изисквания към военната професия и 
институцията на Българската армия. 

3. Политическите промени след 1989 г. и институционалното 
управление на отбраната влияят основно върху измененията на статичните 
индикатори на статуса на социалната група на военнослужещите, а 
икономическата и социалната нестабилност е определяща за материално-
финансовото им състояние, при която недостатъчните компенсаторни 
механизми и неотчитането на спецификата на военната служба поставят 
военнослужещите в неизгодна ситуация в сравнение с останалите 
социални групи за целия период на изследването. 

4. Изследването разкрива, че основни фактори за по-ниските нива на 
социалния статус на военнослужещите са недостатъчното заплащане, 
липсата на ведомствени жилища, съкращаването на въоръжението и 
техниката, ограничените възможности за професионално развитие, които 
понижават общественият престиж на военната професия, формират 
нагласи за напускане и затрудняват изпълнението на функционалните 
задължения. 

5. Анализът на резултатите позволи отчитане на динамиката на 
социалния статус и определяне на необходимия изследователски 
инструментариум чрез подбор на апробирани показатели и критерии за 
неговото измерване и усъвършенстване на разработената методика с цел 
повишаване на достоверността и обхвата на изследваните социални 
категории. 

6. Въвеждането на нови индикатори за измерване динамиката на 
стратификационния статус и прецизирането на скалите за оценка 
позволяват прилагане на предложената методиката за изследване на 
социалния статус на военнослужещите за продължителен период от време 
с цел използване на резултатите от информационно-аналитичното 
осигуряване за подобряване качеството на управленските политики, за 
повишаване на ефективността на управлението и за издигане на престижа 
на военната професия. 
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IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ 
ПРИНОСИ: 

 Научни приноси 

1. Разширено е знанието за използване на основните 
социологически теории за изследване на промените на социалния статус на 
социалните групи в обществото чрез измерване на динамиката и 
очертаване на тенденции в мобилността на статуса за прогнозиране на 
тяхното бъдещо позициониране в стратификационната структура на 
обществото. 

2. Обогатени са теоретичните основи на научно-приложния 
методически инструментариум за изследване на социалния статус чрез 
разработване на критерии и подбор на теоретични и понятийни конструкти 
за оценка и анализ на взаимодействието между социалните групи в 
обществото. 

 Научноприложни приноси: 

1. Измерен е социалният статус на различни категории 
военнослужещи за определен времеви период чрез оценка на позицията на 
тяхната социална група в социалната стратификация на обществото и 
отчитане на основни фактори на влияние върху престижа на военната 
професия и институция. 

2. Разработена е адаптирана класификация на социалния статус на 
военнослужещите чрез операционализирани до съответните измерими 
емпирични индикатори теоретични конструкти. 

3. Надграден и апробиран е научноизследователския 
инструментариум на предложената методика, с което е формирана 
възможност за нейното бъдещо прилагане за измерване на актуалното 
състояние и динамичните изменения на социалния статус на 
военнослужещите в социалната стратификация на обществото. 
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I. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE DISSERTATION 

WORK 

Relevance and importance of the problem 

The topic of the dissertation research focuses on determining the place 

of the socioprofessional group of military personnel in the social structure of 

society with the help of scientifically applied meaningful dimensions of social 

status as a basic concept and its formative criteria, which determine its place in 

the system of social inequalities of society. The social status of each individual 

in society is determined and studied in unity by the positions in the social 

structure that most strongly influence the daily behavior of the individual – 

occupation, education, income, housing conditions, place of living, quality of 

consumption of material and spiritual goods. Between these positions there are 

relationships that determine the functioning of the social structure as a 

multidimensional system. The social status of each individual in society is a 

complex concept, which is determined by different criteria in the main spheres 

of the social life. 

Of primary importance for determining the social status of military 

personnel is taking into account the specifics of the military profession and the 

working conditions in the army. The public prestige of the military personnel is 

directly related to the public prestige of the military institution, as well as to the 

motivation for fulfilling the statutory functional duties, the opportunities for 

professional development, the current state and level of development of the 

Armed Forces. 

The relevance of the topic is determined by the profound changes in 

Bulgarian society after 1989, caused a significant transformation of the role of 

the military personnel in the social structure and the public importance of the 

military profession. Social changes in the structure of modern society in the 
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Republic of Bulgaria have had a significant impact on the development of 

military organization and the level of social status of the personnel. Compared to 

the period before the political transition and the democratic changes, when the 

prestige of the Bulgarian Army and the personnel in the society was highly 

appreciated, in the early 90s the reforms in the Bulgarian Army were 

accompanied by significant negative changes in the levels of the social positions 

of the servicemen. Since the beginning of the changes, the unresolved social and 

professional problems of military personnel have become a factor in lowering 

their status positions in society. The summarized results of empirical studies 

during the period of the dissertation research formed a long-term trend of 

determining the social status of military personnel at lower levels of the 

hierarchical social structure of Bulgarian society. The insufficient compensatory 

mechanisms of the state and the expectations of the personnel to increase the 

status of the military profession continue to be relevant today. 

The importance of the study is determined by the existing need for 

scientific demand and supply of solutions to overcome the sporadic and 

fragmentary nature of social status studies, as well as in response to the need to 

create a single methodology that covers in full all the status parameters, criteria 

and empirical indicators for its measurement. The main objective of the 

methodology is to achieve higher objectivity and validity of research results, 

with which to infer long-term trends in favor of approaches to Human Resources 

Management in defense. 

Purpose of the dissertation 

The purpose of the dissertation work is to carry out an analysis of the 

main dimensions of the social status of the military personnel by extracting 

empirical data and results from accessible sources, outlining the levels of his 

positions and tracking dynamic changes and trends. Based on the analysis of the 



43 

 

results and the methodological toolkit, proposals for upgrading the methodology 

for the study of the social dynamics of the socioprofessional group of 

servicemen are formulated. 

In order to achieve the objectives of the dissertation, a sociological study 

was conducted in three stages: 

 Preliminary – collection, classification and arrangement of empirical 

studies related to the subject (s), scientific publications, reports, references, 

statistics, etc. Grouping of studies by period. 

 Intermediate – structuring and systematization of available data and 

results; operationalization of concepts and selection of empirical indicators by 

which social status is measured; selection of methods for analysis and 

visualization of data and results. 

 Basic-analysis of subperiods by empirical indicators (objective and 

subjective) through a summary of quantitative data and qualitative assessments 

of the public prestige of the army and the military profession. Perform 

comparative analysis of results on the subperiod of the study, tracking trends 

and reporting dynamics for the entire period of the study. 

Object and subject of dissertational work 

Object of the study: the social grouppass of military personnel from the 

armed forces in the defense system of the country as part of the social structure 

of the society in the Republic of Bulgaria. 

The subject of the dissertational work is the definition of static and 

dynamics in the levels of social status of military personnel in the stratification 

structure of society in the period after 1989. 

Main tasks: 

1. Study and analysis of literary sources related to the study of the social 

status of professional classes in the stratification of modern society. 
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2. Development of a classification of the main dimensions and 

characteristics of the social status of military personnel in order to create a 

specific methodology with empirical indicators for measuring and analyzing the 

position and dynamics of the social status of military personnel. 

3. Analysis of military and civilian assessments of the level of social 

status of their socioprofessional group, as well as assessments of the prestige of 

institutions in the field of security and defense. 

4. Improvement of the research toolkit for social status assessment and 

development of proposals for improvement of social policy components in order 

to raise the prestige of the military personnel of the Bulgarian Army. 

Working hypothesis 

The study of the dynamics of the social status of servicemen by 

assessing the mobility and changes in its labor-professional, economic, property 

and social group empirical parameters allows measuring the role and place of 

the military profession in modern Bulgarian society and the subsequent 

identification of measures to increase its prestige and raise the social status of 

themilitary personnel. 

Research methodology 

The methodology of the study is based on the application of secondary 

analysis on derived empirical results and qualitative assessments in accordance 

with a developed classification, including the main parameters and 

characteristics of the social status of servicemen as a socioprofessional group. 

The method of secondary analysis is applied, which is the processing of 

acquired and processed primary information from different sources and serves as 

a basis for forming a theoretical framework for the purposes of a certain 

analytical activity or solving a certain problem in making important 
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management decisions. The scientific value of the method lies in the ability to 

perform quantitative data analysis and content analysis of large sets of empirical 

results over large periods. 

On the basis of the developed methodology, a separation of periods of 

the study was carried out through time classification of thematically realized 

empirical sociological studies and archival units. 

First period – 1990 – 2000 (in a social context – since the early 90s a 

continuous process of redundancy of officers for political reasons); 

Second period – 2001 – 2010 (in a social context-our country's 

membership in NATO, transformation of the Bulgarian Army in view of the 

new challenges in the field of security and defense); 

Third period – 2011 – 2021 (after the transformation of the Bulgarian 

Army); 

Limitations of the study 

The target group of the study is framed to the scope of the personnel of 

the Bulgarian Army on active military service by categories for the entire period 

of dissertation research. The study did not make a comparative analysis of the 

social policy and related changes in the status of military personnel in other 

periods of the construction of the Armed Forces. 

II. STRUCTURE AND CONTENT OF THE DISSERTATION 

1. Structure of the dissertation 

The dissertation work is structured according to the objective, research 

tasks, working hypothesis, subject and subject of the study and reflects the 

accepted approach to the problem. It consists of an introduction, three chapters 

with conclusions to each, a conclusion, a list of the literature used and three 

appendices. 
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2. Content of the dissertation 

The introductory part presents the relevance and importance of the topic 

and the need for the development of the dissertation work. The purpose, the 

main tasks, the working hypothesis, the limitations and the method applied to 

carry out the study are formulated. 

Chapter One: Approaches to the study of the status of social groups 

in society 

The first chapter presents basic classical, modern and contemporary 

concepts and approaches for the study of social stratification of society in order 

to operationalize the main indicators of social status as a building block of social 

groups in society. The theoretical search is aimed at arguing the possibility of 

applying the category „social status“ to the study of the socioprofessional group 

of the military personnel in the structure of society. 

1.1. Definitions of concept „social stratification“ 

The study of the state and processes of change in each social structure of 

society is based on the concept of social stratification, which is the universal 

characteristic of all societies. This basic sociological concept explains the 

structural interactions between the elements of the social system and the basic 

principles of its functioning. The analysis of many theoretical definitions 

summarizes the concept of social stratification as a set of organized social 

groups that are structured in different positions according to the type of 

inequality by socially significant criteria (property, income, prestige, power, 

etc.). Social groups arranged according to the criteria of inequality are connected 

through economic, political and cultural relations and are the subjects of the 

functioning of all social institutions, thus forming the social system of society. 
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1.2. Classical concepts of the social stratification 

The main classical concepts of social stratification are considered, which 

define the social structure as containing class and social status elements, and 

social relations are formed according to the criteria of ownership, power and 

status. In some approaches, the dominant role in the differentiation of social 

communities stems from power and wealth, in others, social inequality stems 

from the division of labor and occupation, which determine the professional 

status in this inequality. The classical concepts of social stratification initiated 

the multidimensional study of social inequality. 

1.3. Modern concepts of the social stratification 

The modern concepts of the social stratification extend the basis for its 

analysis through two main aspects – static, in terms of its occurrence and 

structuring, and dynamic, in the context of the possibility to observe the 

dynamic side of social relations through the category of „interaction“. The 

structural-functionalist approach examines and analyzes society and social 

phenomena as systems in which each element has a specific function. The 

function in the sociological science is the role that a social institution or process 

performs in relation to the system. The modern concepts shape the 

multidimensional approach to the analysis of the stratification, which requires 

the social position to be considered and studied as a unity of positions above all 

in those structures that most strongly influence to the daily behavior of the 

individual-occupation – education, income, housing conditions, place of living, 

quality of consumption of material and spiritual goods. There are relationships 

between these positions, that determine the functioning of the social structure as 

a multidimensional system. 
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1.4. Contemporary concepts of the social stratification 

The methodological contribution of modern concepts for the study of 

social stratification is presented, which through many empirical studies and 

models confirm the applicability of the multidimensional model for the study of 

social stratification. The study of objective and subjective characteristics of the 

social communities, their basic and building indicators, class and stratum criteria 

provides an opportunity to study and predict both the state and the dynamics of 

the social structure. Empirical research and the results of quantitative data 

analyses provide large opportunities for adequate explanations of the established 

regularity in the structure of the society, based on established causal 

relationships and simultaneously reporting of the relationship between social 

status, profession, lifestyle, professional development, form of pay, etc. 

1.5. Social stratification system – basic theoretical concepts 

The theoretical review of approaches to the study of the social 

stratification has revealed its multidimensional essence, which covers major 

spheres of the social life and their hierarchical arrangement in the social 

structure. The subsequent determination of the social status of the professional 

classes in modern society is done out by presenting basic theoretical concepts in 

the system of the social stratification as fundamental to the understanding of the 

social inequality and the positions of individuals and groups in the social 

structure. 

Basic theoretical concepts such as „social stratum“, „social group“, 

„status and role“, „social mobility“ are discussed, and the social interaction 

allows observation of the dynamics of processes and relationships between 

individuals and groups in the society, which are indicators of social change. The 

dynamics is meaningfully interpreted as a change (movement) in the levels of 

the individual structural categories of the social status. The accounting for 
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dynamic changes in the levels of the social positions is identified in the case of a 

significant upward or downward change under more than one criteria of the 

social status. 

The application of the approach and mechanisms of the social 

stratification analyzes the concept of social status as the main building block of 

the modern society and characterizes it as inherent to each individual or a 

particular socioprofessional group, as far as its members have similar 

characteristics and are united around a common activity. The creation of a 

specific profile of multidimensional status is done by means of an average 

assessment of the status criteria/indicators of each member of a social group. 

The theoretical analysis of the concept is aimed at achieving the main goal of the 

dissertation research – establishing the social position of the socioprofessional 

group of the military personnel in the society, its characteristics, relationships 

and degrees of interaction both in the belonging social layer and the general 

stratification structure of the society. The social status is a multidimensional, 

aggregate assessment of an individual's place as a member of a particular social, 

professional group or class in a system of inequality. 

1.6. The socioprofessional group of the military personnel in society 

– basic and specific characteristics 

The presented sociological concepts and approaches provide an 

opportunity to summarize a scientifically based classification of conceptual 

indicators that can be used to determine the social status of the military 

personnel as a separate socioprofessional group. For the purpose main and 

specific characteristics of the military personnel are derived in order to develop 

a specific methodology using empirical indicators, which will be the basis of the 

study of changes in its status of over a long period of time. The military 

institution is a strictly hierarchical system that functions are based of legally 
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established mandatory unambiguous rules, competences and strict regulation of 

all activities. Its activities are institutionally regulated by the state, and 

servicemen have a strict, normatively defined social identity, defined as a 

socioprofessional group through their specific function and role in society. In 

this context, the status of servicemen is directly related to factors such as the 

functional importance and effectiveness of the army for society as a social 

institution, and the social assessment of the achieved prestige of members of the 

social group of servicemen in the society ranks among the most significant 

factors for determining the level of their social status. The review of the 

theoretical foundations of the military profession allowed the identification of 

several key elements such as military ethics, discipline, socialization, leadership 

and military culture, above-personality of self-interest in the implementation of 

the state policy. The prestige of military personnel as a group is based on the 

public recognition of the function performed for the benefit of the society and 

the state. 

The social status of military personnel is defined as a multidimensional, 

aggregate assessment of the place of each member of the socioprofessional 

group or class in the system of inequalities. Therefore, the task of the 

dissertation research is to develop a methodology with specific empirical 

indicators, which can be used as the basis of a study of the status of servicemen 

in a fixed time period. 

1.7. Scientific and research approach for the creation of a 

methodology for the study of the social status of servicemen 

As a result of the preliminary and intermediate stage of the sociological 

study, a theoretical classification with the main parameters of the social status of 

the socioprofessional group of servicemen was developed in the dissertation 

work. 
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1.7.1. Classification of the main parameters of the social status of 

servicemen 

A theoretical classification has been proposed, which has as its basis the 

upgraded concept of analysis of the overall stratification status of N. Tilkidzhiev 

and includes: 

 The static parameter of social status (status identification) with its 

constituent criteria, operationalized to the following empirical indicators: 

o employment-professional status - position held, work experience; 

o property status - type and amount of movable or immovable 

property held by the person; 

o income status - average monthly income, additional sources and 

types of income; 

o cultural and educational status - type, degree of completed 

education; 

o place of residence status - Capital, big city, small town, village; 

o socio-demographic status - gender, age, marital status, number of 

children, number of household members, family type. 

 The subjective parameter of social status with its constituent 

criteria, operationalized to the following empirical indicators: 

o social identification - assessment by the person of representatives of 

other social strata groups; assessments by representatives of other strata of group 

status; 

o attitude (attitudes) to inequality - attitudes and satisfaction with 

socio-professional, property, financial, power, cultural, consumer, prestigious 

aspect of inequality, opinions on individual issues; 

o subjective change - expectations, desires, or intentions to change 

the status; 
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 The institutional parameter of social status with its composite 

criterion operationalized to the empirical indicator: 

o rating of the institution - trust/distrust in the institution and by 

comparing the assessments of citizens and the assessments of servicemen 

towards the political and military leadership of the army and towards the 

structures in the field of defense. 

The proposed classification allowed the development of a specific 

methodology by which results were obtained on the composite empirical 

indicators of the main parameters of the own stratification status. 

1.7.2. Methodology for analysis of the social status of military 

personnel 

The developed methodology is the basis for applying secondary analysis 

on extracted quantitative data and qualitative assessments through the developed 

classification of the main parameters and empirical indicators of the social 

status. Secondary analysis is applied in two forms – quantitative data analysis 

and content analysis. Structured and systematized data and results are derived 

from the pre-classified empirical indicators in the developed classification and 

thus a solid base for future purposes of a certain information and analytical 

activity is formed. The purpose of the secondary analysis is to track the position 

and dynamics of the social status of military personnel after 1989. Due to the 

length of the period, its division into subperiods was made on the basis of 

systematized empirical sociological studies in a social context. 

The developed methodology provided an opportunity to carry out an 

analysis of the social status of servicemen for each of the subperiodes of the 

dissertation research by means of quantitative results obtained on each of the 

empirical indicators of the static and subjective parameter of the category, as 

well as on the interpretation of the public image of the army. In this way, it is 
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possible to compare the results, to outline trends, to draw conclusions and to 

prove or reject the underlying hypothesis. 

1.8. Conclusions from the first chapter: 

1. The in-depth review of fundamental concepts of the social 

stratification revealed the need to build the theoretical foundations of the study 

on a generalized understanding of the social stratification using objective and 

subjective characteristics of the mechanism of its functioning and taking into 

account social interaction in the modern society. 

2. The study of social inequality with the help of a set of indicators: 

possession of material and spiritual goods, positions of power and influence, 

education and culture, social prestige, opportunities for personal and family 

prosperity, allowed its determination as the basis of the social stratification, of 

interaction and the relationships between group or individual subjects in the 

social system. 

3. The review of the theoretical foundations of the social status allowed 

its derivation as a generalized assessment of the place of the individual/group in 

the system of the social inequality, in which the socioprofessional status of the 

military personnel is formed by belonging to a common social group and the 

assessment of the performance of specific professional and social functions in 

the  society. 

4. The in-depth analysis of the categorical apparatus of the social 

stratification allowed the development of a methodology for researching the 

social status of servicemen using a theoretically and empirically based 

classification of the parameters of the stratification status and taking into 

account the static and subjective characteristics specific to the socio-professional 

group of servicemen, public assessment of the military profession and the 

institution of the Bulgarian Army. 
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Chapter Two: Analysis of the social status of the military personnel 

of the Bulgarian Army 

In the second chapter, the actual secondary analysis of the social status 

of military personnel as a socioprofessional group is performed out, and the data 

are structured in accordance with the fixed subperiodes in the research 

methodology. 

2.1. The social status of the bulgarian military personnel in the 

period 1990-2000 

The break-up of the bipolar model and the political transition to 

democracy of the Western European type in the early 90s the reforms in the 

Bulgarian Army caused significant changes in the social positions of the 

servicemen in the society marked the beginning of a reform in the Bulgarian 

Army, which began with the depoliticization of its structures with the aim of 

turning the army into a state institution independent of political life. The 

normative changes implemented by the state government were met with high 

support by the military personnel, and the first empirical results from an express 

sociological survey reveal the optimistic attitude of the military personnel to the 

changes in society. At the beginning of the period, general surveys of the public 

opinion of the servicemen on current problems of life in the army and society 

were carried out. The social positions of servicemen can be identified by 

individual empirical indicators and it is not possible to structure them according 

to the criteria of the current methodology. 

According to the results of an express study of public opinion, one year 

after the beginning of democratic changes (1991) military personnel realize that 

there are a lot of social and professional problems that require adequate action 

by the leadership of the army and the state to solve them. While the totalitarian 

state maintained the high status of the military personnel in society until 1989 
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through various social and compensatory mechanisms, with the change of socio-

economic conditions, such mechanisms do not apply. The change in the political 

orientation of the country for membership in the Euro-Atlantic structures for 

collective defense, which is accompanied by reforms to reduce the number and 

increase the combat capability of the army by acquiring adequate defense 

capabilities, is brought to the fore. In the middle of the period (1995) the 

economic situation in the country is deteriorating and as a result of increasing 

prices of basic goods and services, of financial insecurity and unemployment, 

the influence of the „shadow economy“ is observed more and more tangible 

impoverishment of the population and structural change of inequality by socio-

economic signs. Economic processes negatively affect both the Army as an 

institution and the status of the military personnel as a socioprofessional group. 

The secondary analysis of quantitative assessments by property, income 

and prestige criteria determines the social positions of military personnel in 

society around and slightly above the average levels of inequality compared to 

other socioprofessional groups in the country. The results of the empirical 

indicators „place of inequality in financial and material condition“ and 

„satisfaction with the service“ show the positioning of financial and material 

well-being mainly in the low and medium levels of inequality and register a 

relatively high degree of dissatisfaction with the service. The position under 

these criteria forms certain intentions to change status through a desire to leave 

the army. The lack of adequate social protection of the military personnel and 

their families by the government authorities of the state, the limited military 

budget and the uncertainty of the work proved to be the factors for the 

perception of changes in social status in a negative direction. There was a 

tendency towards a serious decline in the social prestige of the military 

profession, and by the end of the current period, the socioprofessional group was 
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no longer recognized as a group with special privileges, as the economic 

situation had a similar effect on the whole society. 

At the end of the crisis period for the whole country was implemented 

the first survey after 1989 the toolkit of which contains to a significant extent 

methodological prerequisites for the study of the social status of servicemen in 

accordance with the classification of the developed methodology. Secondary 

analysis of the static status results show that the average household income of 

military personnel slightly exceeds that of the national average and the majority 

of officers and NCOs are positioned around and slightly above the national 

average levels in the system of social inequalities. 

According to the results of the self-evaluations of military personnel for 

their „place in the inequality of financial and material status“ and „place in the 

inequality of prestige“, their social status is determined mainly by the low and 

middle levels of inequality. The main factors for this level are insufficient pay 

and the low prestige of the military profession in society. 

Public assessments consistently position the image of the Army as an 

institution higher than that of the military profession, while the approval of 

military personnel to the leadership structures of the Army marks a significant 

decline. As a result of the reforms carried out and the lack of sufficient social 

compensatory mechanisms by the state government, an unfavorable trend 

towards lowering the overall stratification status of the military personnel in the 

system of the social inequality has formed since the political change in 1989. 

2.2. The social status of the bulgarian military personnel in the 

period 2001-2010 

The serious changes in the levels of the personal positions of servicemen 

as a result of the reforms in the Bulgarian Army until the beginning of 2001 

outline the negative tendency of the social status of military personnel to be 
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located mainly in the interval between average and low levels of the social 

inequality. At the beginning of the period, the implementation of Plan 2004 

began with the reduction of personnel and units, the relocation of some of them, 

the implementation of personnel and continuous changes in the requirements for 

occupation of posts. The budget of the army does not allow the normal 

maintenance of combat equipment and armaments, and the reduction of defense 

cost and the political ambition to build an operational, battleworthy and highly 

motivated army capable to carry out tasks in NATO makes it necessary to 

professionalize the Bulgarian Army. With the abolition of compulsory 

conscription service, the army became fully professional. As a result of all these 

changes, the labor-professional and social-household problems of the 

servicemen begin to deepen, but at the same time, expectations for leveling their 

status with their counterparts from the NATO member states begin to form 

among them. 

From the beginning to the middle of the period, quantitative data and 

qualitative assessments were extracted from three Army-representative studies, 

which explicitly the level of the social status of the military personnel. The 

research is in accordance with theoretical and methodological requirements and 

the results can be applied to a high degree in the developed methodology for 

analyzing the social status of the military personnel. Basic static and subjective 

status parameters are identified, as well as the public's assessments of the status 

of the military personnel and the military institution and its leadership. A 

comparative analysis of the assessments of the two target groups – military and 

citizens was carried out, which contributes to a more comprehensive 

presentation of the analysis. 

The secondary analysis of the results obtained under the main criteria of 

static status showed a pronounced dynamic, arising from the reform in the army. 

By the middle of the period, the share of the professional soldiers was one-third 
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of the total, the sergeants had decreased significantly, and the outflow of the 

officers from the army structures was relatively smoother. There has been a 

change in the deployment of units, with some concentrated mainly in the big 

cities and others reduced from the small areas. There is a trend of increasing the 

share of the youngest soldiers (up to 30 years.) and of women in active military 

service, mostly personnel soldiers who have not yet married. The proportion of 

families has decreased since the beginning of the period. As in the previous 

period, the average household income of the military personnel slightly exceeds 

that of the national average and this shows that the majority of them are 

positioned around and slightly above the national average levels in the system 

of the social inequalities. 

A comparative analysis of the military personnel's assessments of their 

place in the inequality of material-financial well-being and prestige in the 

subjective parameter of social status showed, that their place is positioned in the 

range from average to lower levels of inequality. In contrast, citizens' 

assessments identified the place of military personnel in the middle and rather 

high levels of the wealth inequality. At the same time, the secondary analysis of 

the results showed some variations in estimates in 2004 – some increase in the 

value of the valuation for the average positions (average place – 39,5% → 

50,7%) and respectively a decrease in the values in the rather low and low levels 

– 31,8% → 26,6%). In 2004 the income for the country is increasing and this is 

reflected in the levels of the derived estimates – they are gradually moving from 

the lower to the middle positions of the inequality on this criteria. The 

development analysis shows a preponderance of the share of military personnel 

who are defined in the „middle“ of the inequality and their share exceeds the 

assessment of the citizens relative to their group (50,7% vs. 45,5%). In this 

context is reflected the process of the country's accession to NATO, which turns 

out to be a factor for these increased expectations on the part of the servicemen 
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towards the level of the social status and the prestige of the profession in the 

society. 

A comparative analysis of the assessments and by profession prestige 

criteria shows that the public positions the military profession's prestige towards 

the higher levels of the scale, while the military personnel define it as rather 

„average, leaning towards low“ in the social prestige inequality of the 

professions. 

As a result of the analysis of the assessments, there is a tendency towards 

a rather low level of satisfaction with the standard of living of military 

personnel and a sufficiently expressed intention to leave the service. In the 

middle of the period there was a certain increase in the levels of the financial 

and material situation, but subsequently it retained its average positions. The 

support of the servicemen for the country's membership in NATO and their high 

expectations for raising the prestige of the military profession in society are not 

fully justified. The process of personnel reduction and redeployment of units, 

destruction of combat equipment, insufficient pay and lack of housing are 

important problems, the solution of which continues to be up-to-date from the 

beginning of the democratic changes to the present moment. 

The assessments of the public and of the military personnel explain a 

positive public image of the Bulgarian Army. During the period, there was a 

trend to increase in the approval of both citizens and military personnel, as well 

as the political and military leadership of the army, which expressed support for 

the defense policy being carried out. The secondary analysis found a clear 

dynamic in the levels of positive attitudes by both military personnel (49,1% - 

68,8%) and the public (49,9% - 58,8%) and within five years (from 2002 to 

2006.) there has been a significant increase in confidence in the Army as an 

institution. The analysis revealed a significant difference between the two target 
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groups – while citizens' confidence in the institution and the activities of the 

civilian and military leadership of the army is steadily growing, the military's 

approval of the activities of the military leadership is higher than the political. 

The regulatory changes and legal-regulatory mechanisms of the state 

have their reflection on the social status of the military personnel as a 

socioprofessional group in the society. Bulgaria's accession to NATO, the 

completion of the reform, the initiated processes of modernization of the army 

and the Bulgarian participation in humanitarian and peacekeeping operations are 

evaluated as positive events and are met by the servicemen with high approval 

and positive expectations regarding its future development and functioning. The 

expectations of military personnel continue to be directed mainly to increase the 

payment, build a more attractive social package and create better career 

opportunities.  

A secondary analysis of the results for this period shows, that a few 

years after Bulgaria's accession to NATO, the social status of the bulgarian 

military personnel continues to vary around the middle and lower positions in 

the inequality in property, income and social prestige. In this context, the need to 

reveal the possibilities of the social policy of the ministry to apply compensatory 

mechanisms to neutralize the unsatisfactory level of the social status of the 

bulgarian military is again pointed out. 

2.3. The social status of bulgarian military personnel in the period 

2011-2021 

From 2008 to 2013 in the Bulgarian Army, no empirical data have been 

found with which to derive estimates of the social positions’ level of the military 

personnel. After 2013 by the end of the dissertation research, six representative 

empirical sociological studies have been carried out by the Institute for 

Advanced Defense Studies (IPIO) of the Military Academy "G. S. Rakovski“. A 
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selection of three of them has been carried out, and the studies do not meet 

exactly identical criteria and results in accordance with the theoretical and 

methodological requirements of the current methodology for analyzing the 

social status of the military personnel, but the available results generally allow 

identification of its levels in the society and the results are sitematized in 

accordance with the methodology for studying the status. The statistical results 

obtained according to the presented criteria and empirical indicators provided an 

opportunity to track the trends in the levels of social positions of the military 

personnel and allowed the completion of the dissertation analysis. 

The secondary analysis of the results obtained according to the main 

criteria of the static status reported dynamic changes in the indicators of the 

labor-professional and sociodemographic status, which indicate the implemented 

processes of the reform in the Bulgarian Army since the beginning of 1989. The 

majority of the personnel live in the smaller and regional cities of the country, 

and the garrisons in the capital inhabit a tenth of all the military personnel. 

There is a tendency for servicemen of younger and active age to gradually 

decrease, which justifies the need for the army to infuse younger military 

personnel to remain in service and to improve the specifics of the military 

profession. 

Compared to the previous period, there was a more significant dynamic 

towards an increase in the number of soldiers/sailors and a decrease in the share 

of junior officers in the army. Senior officers continue to be the smallest part of 

the socioprofessional group of the servicemen. There is a trend of smooth 

growth of the female military personnel and their share accounts for almost one 

fifth of the entire personnel of the Bulgarian Army. 

For the family status, there is a tendency to decrease the share of 

married, respectively the rise of the military personnel living on family basis and 
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of the unmarried. The lack of results for the average income per household 

member and on the property status of the military personnel did not allow the 

determination of the social positions on material and financial well-being. 

The results showed a continuing tendency for the military personnel to 

perceive their social status mainly in the middle and lower levels of the social 

structure, which is based on a lot of unresolved problems in professional and 

personal aspects. And during this period, the level of satisfaction with the 

standard of living is rather low, as a result of which attitudes are formed to leave 

the service. The main factors mentioned are: the deteriorated state of the 

armaments and equipment, clothing and equipment, the insufficient pay, the lack 

of departmental housing and the limited opportunities for professional 

development. The role of the social policy in minimising some of these 

problems continues to be insufficiently effective and they are still relevant until 

today. 

By the middle of the period, the public image of the military institution 

is positioned with relatively lower confidence indices compared to the previous 

period by both the military and the civil society. In the perception of the military 

personnel, approval of the army is at relatively lower levels than that of the 

citizens. Despite the slight decrease in the confidence index for the period, the 

positive attitude of the public towards the Bulgarian Army as an institution 

continues to remain relatively high since the beginning of the democratic 

changes. 

And during this period the organizational and structural changes in the 

military organization result mainly in the static status, while the political and 

socio-economic changes in the country affect the attitudes for its change and the 

assessment of the public prestige of the institution. The military personnel 
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continue to identify their social status in the society primarily in the middle and 

lower levels of the prestige inequality.  

The main factors for these assessments continue to be the deteriorated 

state of armaments and equipment, clothing, insufficient pay, lack of 

departmental housing and limited opportunities for professional development. 

The role of social policy in minimizing social problems has been described as 

insufficiently effective and the problems continue to await resolution. 

2.4. Conclusions from Chapter Two 

1. The analysis of the results of the application of the methodology for 

determining the social status of the socio-professional group of the military 

personnel shows: 

 Political changes and reforms in the Bulgarian Army after 1989 

significantly accelerated changes in the social status of the military personnel in 

the system of social inequality in the society, and the lack of sufficient social 

compensatory mechanisms lowered their general stratification status. 

 The applied socio-political decisions in the defense system change 

the static indicators of the status of servicemen, whereby professional 

restrictions and insufficient mechanisms to compensate for increased economic 

and social instability lower the general financial and material condition of the 

socio-professional group compared to other social groups, which in turn, lowers 

the motivation for service, forms attitudes to leave and makes it difficult to 

fulfill functional duties 

2. The analysis of the results of the research revealed the following 

factors of influence on the lowering of the social status of the military personnel 

– insufficient pay, lack of departmental housing, reduction of armaments and 

equipment and limited opportunities for career development, which are the basis 

of the dynamics of labor-professional, social-demographic and income status, 
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and the subjective dimensions of the group's social identification move in 

average and similar levels to the rest of the socio-professional groups in society. 

3. The results of the conducted research reveal a relatively low public 

prestige of the profession of military personnel compared to other professions, 

where the main expectations of the social group of the military personnel are to 

increase: the payment, the attractiveness of the social package and the 

opportunities for career development. 

Chapter Three: Improvement of the tools for research the dynamics 

of the social status and directions for improving the social policy of the 

Ministry of Defense 

3.1. Comparative analysis of the scientific toolkit for the study of the 

social status of the military personnel 

The dissertation analysis and the confirmed working hypothesis provided 

guidelines for upgrading the proposed methodology for analyzing the social 

status of the military personnel in order to enrich the sociological scientific 

practice and improve the policies for Human Resource Management in the 

Armed Forces. 

3.1.1. Comparative analysis of the applied criteria and rate of the 

dynamics of the social status of the military personnel 

A selection of the tested indicators and criteria for measuring the social 

status was made, which allowed improvement of the developed methodology in 

order to more complete and more reliable study of the social status of the 

military personnel. The review of the scientific toolkit used after 1989 groups 

the applied criteria in the methodologies of the conducted research as permanent 

(stable) and non-permanent. 
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The most of the indicators used in the researchis are constantly applied. 

The permanent criteria and relevant empirical indicators for the study of the 

social status are described in detail and are indicated within each of its three 

parameters. Their application and degree of approbation in sociological practice 

is justified and the possibility for their continuous improvement is pointed out. It 

has been empirically confirmed that the presence of sustainable indicators in 

sociological research, allows tracking of the dynamics of the social status 

criteria based on the results obtained. Monitoring of dynamics and mapping of 

long-term trends as a result of the systematic and sustainable implementation of 

the indicators has been carried out. 

Secondly, there are the non-permanent criteria and the relevant 

empirical indicators for the study of the social status within each of its three 

parameters, which are not very many, but at the same time have their importance 

in the methodological tools. 

The comparative analysis of the methodological toolkit showed that it is 

possible to take into account the rate of social status dynamics for each period 

individually and for the whole period of the study by means of the applied 

sustainable criteria and the relevant empirical indicators. The trends for the 

period of the study reveal dynamics on most of the criteria of static status, as 

well as on criteria such as financial and material well-being, attitudes for 

changing status, prestige of the profession and of the institution in the society. 

As a result, there is also a steady trend of increasing insecurity among the 

socioprofessional group of military personnel and a perception of the service as 

more of a carrier of uncertainty and unpredictability for future professional 

development. 
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3.1.2. Criteria of the parameters of the social status of military 

personnel not covered in empirical studies 

The operationalization of the concept of social status decomposes three 

main dimensions for its research, which are detailed in the theoretical 

classification that serves as the basis for the proposed methodology for the study 

of the social status. The analysis of the study is based on criteria that constitute 

the static and subjective parameter of social status, as well as institutional 

prestige. No measurement of the third dynamic parameter of the overall 

stratification status has been carried out, as there are no concrete results in the 

Empirical basis of the analysis. 

The future improvement of the methodology for subsequent theoretical 

and empirical studies, based on the inclusion of the dynamic parameter of the 

concept of the overall stratification status, contributes to the expansion of the 

possibilities for study of the status and the dynamics of the positions of the 

servicemen of the Bulgarian Army in the social structure. By including the 

dynamic characteristic of stratification status, it is possible to take into account 

the dynamics of relations between the social groups, their genesis, reproduction 

or their disappearance. The study of the dynamic process of structuring 

inequality allows a more extensive diagnosis of the social positions of military 

personnel in the stratification of the society. 

The dynamic status (functional-relational) includes dimensions related to 

the social origin and perspective, as well as community factors (outside one's 

own social status) that influence for changes in a person's social position along 

the vertical and their stable or labile position in a given social stratum. Social 

origin is also a factor for maintaining a strong socio gendered bond, in which the 

mobility of the individual between the different professional and traditional 

cultural communities is balanced, and the community interaction does not allow 
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the disintegration of the society. This mechanism provided guidelines for the 

operationalization of criteria, applicable to the socioprofessional group of the 

military personnel, constituting the dynamic perimeter of the social status. 

3.1.3. Operationalization of criteria of the dynamic parameter for the 

social status 

The theoretical classification on the basis of the stratification status is 

based on three main criteria for determining the dynamic parameter: 

intergenerational mobility, generality stratification status and intragenerational 

mobility. The upgrade of the methodology is obtained through 

operationalization by two of the criteria: 

The first criterion is „intergenerational mobility“ or „social origins“, 

which is one of the base objective indication to explain the recognition of the 

social group formation and relations in the empirical sociology. The second 

criterion for the use of the methodology is „community stratification status“ as d 

social group characteristics by description of the immediate environment and the 

status of each its member. The operationalization of the dynamic parameter of 

the the stratification status is done by an attachment of empirical indicators for 

determining the socioprofesionality characteristics both the parents of the 

examined person and the closest environment – husband/wife, the closest 

relatives, friends, neighbors and colleagues from the workplace. In this way, the 

most accurate determination of the social origin of the persons, the position and 

his social group affiliation is ensured. 

The main purpose of the indicators is to establish the main status 

characteristics of the closest environment of the sociprofessional group and the 

possibility of a more complete description of her belonging to a certain social 

stratum and to track the degree of dynamism of the social status of the members 

of the group. 
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The inclusion of the „intragenerational mobility“ criterion and its 

empirical indicators as a building element of the current methodology, is not 

foreseen, due to the identified specific characteristics of the military profession 

and the nature of the career development of the military personnel. 

3.2. Improvement of the methodology for the study of the social 

status of the military personnel of the Bulgarian Army 

The study of the social status of the military personnel of the Bulgarian 

Army provided an opportunity to upgrade and improve the methodology for its 

measurement. The methodology systematizes the consistently applied and tested 

empirical indicators from the research toolkits, which are in accordance with the 

theoretical and methodological requirements for measuring the social status and 

have similar characteristics with a view to making data comparability. Indicators 

are also included, which are continuously applied, but at the same time are 

tested and provide an opportunity to measure individual criteria within the 

status. New conceptual and empirical indicators have been introduced within the 

dynamic parameter of the overall stratification status of the military personnel. 

The scales and answers options for the questions in the toolkit are updated and 

are sequentially described: the purpose of the methodology, the procedure for 

systematization of the conceptual indicators and their еmpirical 

operationalization, the methodology of the sample, the procedure of the survey, 

the methods for collecting the information and the description of the 

questionnaire. 

The description of the questions in the questionnaire is presented in 

detail and in the order in which they are proposed for assessment. The survey 

card is conventionally divided into several blocks of questions, each is described 

in detail with the options for answering it. Finally, the methods of processing 

and analysis of information are presented. 
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The proposed possibility of improving the methodology allows the study 

of all the main parameters of the social status of the military personnel. It is 

recommended to test the methodology, its regular application and subsequent 

updating after a certain period of time. The comparability of the information 

provides an opportunity to create and store sociological archives as part of the 

process of information-analytical provision. 

3.3. Importance of the informational-analytical activity for study the 

dynamics of social status  

The time duration of the period of the study of the social status of the 

military personnel contributed to increasing the reliability of the results of the 

systematic study of the attitudes of servicemen and tracking sustainable trends in 

their change. The applied sociological method of analysis in practice revealed 

the importance of information-analytical provision in the process of 

management activity in response to the increased needs of the management 

levels of complex organizations and the Bulgarian army in particular.  

The application of information-analytical activity in the present 

dissertation forms a process of searching, collecting, processing and providing 

information in a form suitable for use, which is carried out by specialized 

sociological structures and research units. Empirical sociological researches is a 

useful tool and a solid basis for the realization of the organization's goals, and as 

part of the information-analytical activity in the field of management, they 

provided, on the one hand, an upgrade of the scientific-applied tools for 

conducting empirical research on the social status of socioprofessionals groups, 

and on the other hand – maintaining high awareness for decision-making in the 

field of social policy. 

The results of the analysis and the conclusions suggest their use by the 

management structures as a tool for improving already existing policies in the 



70 

 

field of social policy, security and defense, as well as in the development of 

qualitatively new models for the improvement of the implemented policies. 

3.4. Proposals for improving the social policy of the Ministry of 

Defense to increase the social status of the military personnel 

The permanently established negative tendency for the servicemen to 

perceive their social status in society rather in the low levels of the social 

structure during a thirty-year transition necessitates a rethinking of important 

aspects of the military service, as well as the activity of social policy with a view 

to increasing prestige and living standards to the people in defense. 

The research analysis showed that regardless of the implemented 

normative long-term measures and objectives to improve the human resource 

management system in defense so far, the problems of motivation, recruitment, 

retention, training and career development of people in defense continue and 

will be relevant to the functioning of the system. The basis of the attractiveness 

of the military profession is no longer the motives for personal fulfillment of the 

military personnel, but the amount of salary and job security. In addition to that, 

Bulgaria's membership in NATO was not assessed by the servicemen either as a 

factor for their social status or as a priority of high enough importance for their 

service. This finding deserves special attention and a serious analysis of the 

reasons why there is a discrepancy between expectations and reality against the 

background of Bulgaria's equal membership in NATO for many years. 

In the context of these findings, the conclusions and trends brought out 

in the analysis provided guidelines for improving and updating the regulatory 

framework in the following several directions: 

 The pay system – in order to increase the competitiveness of the 

profession on the labor market, a significant increase in the amount of pay is 

recommended, which is currently the main criterion for the level of prestige of 
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the military personnel in society and their motivation for remaining in the army. 

The practice in other NATO member countries provides examples of other 

additional mechanisms by providing vouchers for food or free rest. The effect of 

such measures will certainly be positive, but in general the need of pay rise is 

paramount. 

 Housing policy – it would be appropriate to revise Ordinance No H-22 

to update and modernize the amount of the paid to levels as close as possible to 

market prices. It is recommended to remove the differentiating criterion by 

garrisons and equalize the compensation amounts for all military personnel 

regardless of the place of service. For the resolution of the housing problem, it is 

expedient for the Ministry of Defense to develop a long-term plan in which to 

foresee an increase in capital investments for new housing construction and to 

create more flexible and modern mechanisms for solving the problem of housing 

shortages for military personnel and their families. 

 Career development – the need to revise its elements was brought out 

in order to improve the conditions and opportunities for development of each 

serviceman from his acceptance into service until his release. According to the 

opinions and assessments of servicemen in the Empirical analysis base, the 

Model does not provide enough opportunities for growth in the job hierarchy, 

and the omission of certain levels of formation management at the tactical level 

leads to its dysfunctionality. A need to increase the qualification, education and 

special training of military personnel, as well as better opportunities for 

professional development, has been identified.  

Recommendations are provided for improving the system for computer, 

language, special and psychological training of each serviceman in accordance 

with NATO standards with a view to developing and maintaining the necessary 

operational capabilities of the Bulgarian Army to achieve maximum 

compatibility in the implementation of the activities in the system for collective 
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defense. At the same time, it is recommended to review the conditions for 

moving from one position to another; presence of clear criteria and rules, 

achieved individual and collective results in conditions of transparency; 

mandatory conducting/providing a competitive start when filling announced 

vacant positions in the Register of Positions; reorganization of the staff roster. 

 Institutional image of the armed forces in the society – the sustained 

presence of this indicator in sociological researches for the period provided an 

opportunity to track the dynamics of the public attitudes towards the institution 

based on the results obtained. The derived tendency, the public image of the 

institution to be consistently positioned higher than that of the military 

profession, outlined a mostly general trend with indices of trust or distrust of 

public opinion and does not provide an opportunity for a wider application of 

the obtained results in the form of analyzes and predictions.  

In parallel, it would be appropriate to implement monitoring of the 

media space by the relevant structures in the military organization in order to 

carry out qualitative analyzes and recommendations that would allow for the 

improvement of the management policies of the institution with a view to raising 

the prestige of its leadership and the prestige of the military profession in 

society. 

3.5. Conclusions of Chapter Three 

1. The analysis of the research results reveals unfavorable trends in the 

dynamics of the static status criteria – financial and material well-being, 

attitudes to changing status, prestige of the profession and of the institution in 

the society, which form a sustainable trend for the perception of service in the 

armed forces by the socio-professional group as a condition of uncertainty and 

unpredictability for future professional development. 
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2. The comparative analysis of the results of the empirical research 

allows the selection of approved indicators and criteria in the methodology for 

measuring the social status of the group of servicemen, which, together with the 

introduction of additional conceptual and empirical indicators of the dynamic 

stratification status, and with the refinement of the assessment scales, allows 

continuous improvement of the study of the social status of military personnel 

with the expansion of opportunities for conducting empirical research, for 

increasing the reliability and comparability of the results, for tracking trends and 

continuously reporting the dynamics of changes. 

3. The results of the research reveal the presence of problem areas and 

persistent negative trends, the overcoming of which requires the implementation 

of targeted policies for continuous updating of the legal framework and 

improving the quality of social security for the socio-professional group of the 

military personnel by increasing pay, expanding the departmental housing stock, 

improving the model of career development, diversifying the package of social 

benefits and raising the prestige of the institution. 

III. GENERAL CONCLUSIONS:  

1. Defining social status as an overall assessment of the place of 

individuals in the system of social inequality allows the socio-professional status 

of servicemen to be formed on belonging to a common social group and 

society's assessment of its performance of specific professional and social 

functions. 

2. The disclosure and presentation of specific static and dynamic 

characteristics of the social status of servicemen served as a prerequisite for the 

development of a methodology for researching changes in its levels, based on a 

classification of the main parameters of the overall stratification status and 
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taking into account the specifics of public requirements for the military 

profession and the institution of the Bulgarian Army. 

3. The political changes after 1989 and the institutional management of 

the defense mainly affect the changes of the static indicators of the status of the 

social group of the servicemen, and the economic and social instability is 

decisive for their material and financial condition, in which the insufficient 

compensatory mechanisms and the failure to take into account the specifics of 

military service put the military personnel at a disadvantage compared to other 

social groups for the entire period of the study. 

4. The research reveals that the main factors for the lower levels of the 

social status of military personnel are insufficient pay, the lack of departmental 

housing, the reduction of armaments and equipment, limited opportunities for 

professional development, which lower the public prestige of the military 

profession, form attitudes to leave and make it difficult to perform functional 

duties. 

5. The analysis of the results made it possible to take into account the 

dynamics of the social status and determine the necessary research tools through 

the selection of approved indicators and criteria for its measurement and 

improvement of the developed methodology in order to increase the credibility 

and scope of the studied social categories= 

6. The introduction of new indicators for measuring the dynamics of the 

stratification status and the refinement of the assessment scales, allow the 

application of the proposed methodology for researching the social status of the 

military personnel over a long period of time in order to use the results of the 

information and analytical provision to improve the quality of management 

policies, to increase the efficiency of management and to raise the prestige of the 

military profession. 
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IV. PROPOSALS FOR SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC 

APPLIED CONTRIBUTIONS: 

 Scientific contributions: 

1. Knowledge of using basic sociological theories to study changes in the 

social status of social groups in society by measuring dynamics and delineating 

trends in status mobility to predict their future positioning in the stratification 

structure of society has been expanded. 

2. The theoretical foundations of the scientific-applied methodological 

toolkit for the study of the social status have been enriched through the 

development of criteria and selection of theoretical and conceptual constructs for 

assessment and analysis of the interaction between social groups in society. 

 Scientific applied contributions: 

1. The social status of different categories of the military personnel was 

measured for a certain period of time by assessing the position of their social 

group in the social stratification of society and considering the main factors 

influencing the prestige of the military profession and institution. 

2. An adapted classification of the social status of the military personnel 

has been developed through theoretical constructs operationalized to the relevant 

measurable empirical indicators. 

3. The research toolkit of the proposed methodology was upgraded and 

tested, which created an opportunity for its future application to measure the 

current state and dynamic changes of the social status of military personnel in 

the social stratification of society. 
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