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Резюме 
В  статията  са  разгледани  особеностите  на  социалната  работа  с 
военнослужещите  по  време  и  след  приключване  на  военната  им  служба. 
Направен е сравнителен анализ на чуждия и нашия опит за социална адаптация 
на военнослужещите. Изведени са основните направления за оптимизация на 
социалната работа с военнослужещите, освободени от военна служба, като са 
подробно  дефинирани  пречките  за  повишаване  на  ефективността  на 
социалната работа; основните задачи на системата за социална защита, както и 
използването на нови възможности за заетост.  
 

 
Социалната работа е относително млад, отличаващ 
се  в  днешно  време  бързо  развиващ  се  отрасъл  на 
знанието и практиката, чието формиране още не е 
приключило. Възникнала като обществено явление, 
като  особена  област  от  дейността  на  хората,  в 
своето  развитие  тя  все  по‐често  привлича 
вниманието  на  научноизследователската  област  и 
се  превръща  в  обект  на    специални  научни 
изследвания. А това означава, че изследванията на 
водещите  специалисти,  посветени  на  социалната 
работа,  се  основават  на  методическите  подходи, 
съвкупностите  от  методики  и  технологии, 
обобщения  опит  от  практическа  дейност, 
приложими  за  повечето  социално‐хуманитарни 
науки. 
Понятието  социална  работа  по  своята  същност  е 
многозначно.  Към  разбирането  му    днес 
съществуват  няколко  подхода,  по‐съществените  от 
които са: 
 област от научното знание за закономерностите 
на  управление  на  процеса  на  използване  на 
вътрешните  и  външните  ресурси  на  индивида, 
семейството или общността, намиращи се в трудни 
ситуации на нарушено социално функциониране; 

 специфичен вид професионална дейност,  чието 
проявление  е  в  оказването  на  държавно  и 
недържавно  съдействие  на  човека  с  цел 
осигуряване  на  културно,  социално  и  материално 
равнище  на  живота  му,  предоставяне  на 
индивидуална  помощ  на  човека,  семейството  или 
на група лица ; 
 оказване  на  помощ  в  рамките  на 
непосредствено  взаимодействие  с  отделните  хора 
и семейства за решаване на проблемите на техния 
психически  живот,  междуличностни  отношения, 
социално‐икономически проблеми; 
 помощ  на  човека  в  трудна  жизнена  ситуация, 
стимулирането  му  да  се  превърне  в  социално 
самодостатъчен,  социално  развит  и  социално 
активен член на обществото; 
 вид  дейност  на  хората  и  организациите  по 
оказване  на  помощ  на  различните  слоеве  от 
населението. 
Социалната работа е особен вид дейност на хората 
по  оказване  на  помощ  или  съдействие  на 
различните  слоеве  от  населението,  оказали  се  в 
трудна  жизнена  ситуация,  а  също  и  създаване  на 
условия,  съдействащи  за  възстановяване  или 
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подобряване  на  способностите  на  хората  за 
социално функциониране. 
Понятието „социална работа” в научната и учебната 
литература  най‐често  се  определя  като 
професионална  дейност  по  оказване  помощ  на 
отделни  лица,  групи  общности  за  засилване  или 
възстановяване  на  способността  им  за  социално 
функциониране  и  създаване  на  обществени 
условия,  способстващи  реализацията  на  тази  цел. 
Социалната  работа  се  разглежда  също  като  вид 
социална  дейност,  характеризираща  се  с 
определени  нива    на    осъществяване,  от  които 
зависят нейните функции, форми и методи. 
В широко разпространения  „Речник на  социалната 
работа”  на  Р.Баркер    в  този  списък  се  включват: 
индивидуална  социална  работа,  групова  социална 
работа,  организация  на  общността, 
административна  социална  работа,  изследвания, 
социална  политика,  планиране,  непосредствена 
клинична  практика,  семейна  и  брачна  практика  и 
други видове микропрактики, а също и това, което 
се нарича обща практика на социалната работа. 
Съвкупността  от  технологии,  изследователски  и 
практически  процедури,  начини  на  дейност,  с 
помощта  на  които  се  осъществява  социалната 
работа,  представляват  методите  на  социална 
работа. 
Методологията  на  социалната  работа  е  основана 
върху  система  доказано  обосновани  знания, 
получени  чрез  изследвания  и  оценка  на 
практическата  дейност.  Теорията  на  социалната 
работа  отчита  сложността  на  взаимодействията 
между  хората  и  тяхното  обкръжение  и  признава 
способността  на  хората  както  да  се  подлагат  на 
влияние,  така  и  да  променят  въздействието  на 
многобройните фактори върху себе си.  
Теоретико‐методологическият  анализ  на 
социалната  работа  се  основава  на  историческия 
подход  и  посочването  на  източници  за 
възникването на даденото явление в миналото. 
Историците  намират  корени  на  състрадателно 
отношение  към  ближния  още  в  обичаите  на 
източно  славянските  племена.  С.М.Соловьов 
отбелязва, че за разлика от войнствените германци 
и  литовци,  избавящи  се  от  „излишните,  слабите  и 
недъгавите” земляци, избиващи пленените, нашите 
далечни  предци  се  отличават  с    милостивост  към 
старите  и  малките  съплеменници,  а  също  към 
пленниците, които след изтичане на известен срок 
могат  да  се  завърнат  в  родните  си  места  или  „да 
останат да живеят между славяните като свободни 
хора или приятели”. Предоставяйки   приют и обич 
за  странниците,  тяхна  отличителна  черта  е  рядко 
срещаното гостоприемство . 
На  фона  на  посоченото  научното  осмисляне  на 
социалната  работа  в  България  започва  с 
проявяването  на  социалната  роля  на  явлението 
благотворителност в обществения живот, а също и с 
опитите  да  се  приложат  различни  философски, 

психологически,  психотерапевтични, 
социологически и медицински подходи за научното 
обосноваване  на  социалната  защита  на  хората,  за 
оказване на помощ на нуждаещите се. 
Теоретичната  обосновка  на  социалната  работа 
днес  се  развива  в  три  основни  направления. 
Първо,  определя  се мястото  на  социалната  работа 
като отрасъл на знанието сред такива дисциплини, 
като  социална  философия,  социална  история, 
политология,  социология,  социална  психология, 
културология. Второ, търси се собствена теоретична 
константа  на  социалната  работа  като  специфичен 
обект  на  изследване  и  трето,  посочва  се  нейното 
взаимодействие  с  другите  науки  за  човека  и 
обществото.  И  тъй  като  в  основата  на  социалната 
работа  е  човешкият  фактор,  разбиран  като 
отделната  личност,  колектива  и  отношенията  на 
хората  в  този  колектив  на  основата  на 
самосъзнанието, приоритетно социалният характер 
на неговата активност, обуславя необходимостта от 
познаването  на  общите  и  специфичните  фактори 
[Каменов,К.,  А.,Асенов  и  К.,  Хаджиев.  Човек,  екип, 
лидери,  ИК  „Люрен“,  2000  г.,  с.  11].  Към  общите 
фактори  внимание  заслужават  общата  култура, 
специалната  функционална  култура, 
мотивационните  фактори.  Докато  специфичните 
фактори  се  свързват  с  начина  на  изработване  на 
управленските  решения,  начина  на 
управленскобщуване  и  управленска  отговорност 
[Димитрова, С. Управление на ресурсите за отбрана 
в сектора за сигурност, В.Т., 2011 г., с. 158].  
Следвайки  логиката  на  нашето  изложение,  
изследванията  ни  са  насочени  към  една 
специфична област на социалната работа, каквато е 
социалната адаптация на военнослужещите в  края 
на  кариерата  и  подготовката  за  подходяща 
реализация  в  публично‐частния  сектор  на 
икономиката  [Концепция  за  управление  на 
човешките ресурси в МО, БА и структурите на пряко 
подчинение  на  министъра  на  отбраната,  С.,  2006; 
Доктрина за управление на човешките ресурси във 
въоръжените сили (НП‐1), Заповед на министъра на 
отбраната  на  Република  България  №ОХ‐  179  от 
06.03.2013г.],  като  критерий  за  мотивация  и 
повишаване  на  активността  на  човешкия  фактор 
[Димитрова,  С.,  цит.изд.,  с.  161].  в  сферата  на  
сигурността и отбраната.   Нещо повече, за разлика 
от  досегашните  разработки,  пречупени  през 
призмата  на  социалната  политика  на  военното 
ведомство,  с  тази  статия  си  поставяме  за  цел  да  
предложим на обществено‐научното познание нов 
поглед  на  социалната  адаптация  на 
военнослужещите,  напускащи  редовете  на 
въоръжените  сили  и  българската  армия  в 
съответствие  с  научното  осмисляне  на  социалната 
работа. 
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Особености  на  социалната  работа  с 
военнослужещите в края на кариерата 
Изходна основа на изследванията ни е спецификата 
на  социалната  работа  с  освободените  от  военна 
служба  военнослужещи.  Необходимостта  от 
съблюдаването  на  прозрачност  и  еднакво 
отношение  към  потребителите  на  социалните 
услуги  и  зачитането  на  достойнството  на 
военнослужещите  [Димитрова, С., Мениджмънт на 
ресурсите  в  динамично  променящата  се  среда  за 
сигурност,  В.Т.,  2013г.,  с.326],  извежда  ролята  на 
социалната работа с тях.  
Стотиците  специалисти,  преместени  от  армията  в 
гражданския  сектор,  са  способни  да  внесат 
съществен  принос  в  преустройството  на 
българското  общество  и  да  добавят  стойност.  Не 
така стоят нещата  в реалния живот, където  техният 
опит  и  знания  често  се  оказват  ненужни.  Хората, 
които  от  младини  са  се  посветили  на  военната 
служба,  като  правило  трудно  се  адаптират  към 
условията на цивилния живот. Такова положение е 
не  само  аморално,  но  и  обществено  опасно. 
Хората, притежаващи специални военно‐приложни 
умения и знания, фактически формират нова „група 
на риска”,  особено когато попадат в полезрението 
на криминалния свят. По тази проблематика твърде 
показателни  са  различните  отчети  и  анализи  на 
Министерство  на  труда  и  социалната  политика  и 
Министерство на отбраната.  
Данните  са  показателни,  че  една  трета  от  тях 
получават предложения за „намиране на работа”  в 
охранителната  дейност  на  различни  частни 
организации,  банки  и  /или  специализирани 
лицензирани частни охранителни звена.  
Практиката  сочи,  че  част  от  офиицерите  от  запаса 
изпитват  сериозни  трудности  с  подбора  на 
гражданска  професия.  Макар  и  високо 
квалифицирани, много от тях с месеци не могат да 
намерят  работа,  губят  непрекъснатостта  на 
трудовия  си  стаж  или  се  деквалифицират. 
Извеждането на причините  за  това  се основава на 
анализа  на  материалите  от  социологическите  и 
психологически  изследвания,  които  позволяват  да 
се  дефинират  особеностите  на  вътрешно‐
личностната им адаптация. В съответствие с това са 
обособени  възрастовите  групи  на  напускащите 
редовете  на  ВС  и  БА  военнослужещи,  социалната 
адаптация на които се проявява по различен начин.  
Диференциация по възрастов критерий: 
Военнослужещи  до  30  години.  В  динамично 
променящата се среда за сигурност трудно могат да 
се    дефинират  ясни  очертания  на  причините, 
довели  до  уволнение  от  армията.  Наблюденията 
сочат,  че  младият  офицер  взема  решение  да  се 
уволни,  ако  чувства,  че  не  може  напълно  да 
реализира  своя  потенциал  във  военната  служба, 
сравнявайки своя жизнен път и неговите резултати 
с  това,  как живеят  и  какво  са  успели  да  постигнат 
неговите  връстници  в  „цивилния  живот”,  или  е 

избрал  тази  професия  случайно.  Това  е  най‐
мобилната  част  на  офицерите  от  запаса.  Те  се 
уволняват  без  пенсия,  въпреки  че  известно  време 
им  се  налага  да  се  сблъскват  с  финансови 
трудности, особено тези, които имат семейство. На 
тях  им  е  нужна  такава  подготовка,  която  би  им 
осигурила  бързи  материални  приходи  и  ръст  в 
професионалната  им  кариера.  Това  е  най‐
успешната част от уволняваните военнослужещи от 
гледна точка на перспективата за преобучаване по 
граждански специалности. 
Военнослужещи на 30‐40  години. Много от  тях  са 
принудени да напуснат редовете на ВС и БА поради 
тяхното редуциране и структурни реформи. Това не 
винаги  съвпада  с  техните  лични  планове.  Тази 
категория напуска  обидена, склонна  негативно да 
оценява  своите  перспективи,  твърде  често  има 
агресивно  отношение към околните. Съчетаването 
на  материални  трудности  и  битова  неустроеност 
довежда  до  кризисни  състояния  на  психиката.  Но, 
въпреки трудностите, представителите на дадената 
категория  се  опитват  да  запазят    емоционална  и 
душевна  гъвкавост,  активно  търсят  нови форми на 
поведение. 
Ако  на  представителите  от  тази  група 
военнослужещи  се  удаде  възможност  за 
положително    разрешаване  на    дадената  криза, 
вероятността  от  тяхното  встъпване  в  период  на 
висока продуктивност в най‐разнообразни области 
на  дейност  се  повишава.  Това  е  онази  част 
уволнени  военнослужещи,  която  се  нуждае  от 
щателна  и  пълноценна  психологическа  помощ, 
професионална  консултация,  социално‐правна 
подкрепа. 
Военнослужещи,  по‐възрастни  от  40  години. 
Това е групата военнослужещи, напълно отслужили 
установените  срокове  и  максимално  реализирали 
своите  възможности  в  рамките  на  армейската 
служба. Те имат определени привилегии и някакво 
материално благополучие. Стремят се към дейност, 
в  която  да  запазят  атрибутите  на  тяхната  минала 
власт и минал социален статус, но без да се стремят 
към  особено  сложни  видове  дейност,  поради 
обстоятелството,  че  един  такъв  стремеж  изисква 
процедури на усвояване на нова специалност, нови 
знания  и  умения.  Процесът  на  сериозно  обучение 
за  тях  е  непривлекателен,  те  се  ориентират  към 
работа  в  административно‐стопанските  и 
контролните  органи  на  държавната  и  различните 
дейности  /свързани  с  контрол  и  охрана/  на 
общинските  администрации  в  сферата  на 
образованието  или  във  финансовите  органи.  При 
избора  на  по‐нататъшен  жизнен  път  те 
безпроблемно  се  обръщат  за  помощ  и  съвет  към 
различни организации. 
Извеждайки  основните  проблеми  на 
социализацията  и  адаптацията  на 
военнослужещите,  напускащи  военната  служба  и 
преминаващи  към  условията  на  цивилния  живот, 
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произтичащи от техните икономически, възрастови, 
психологически  и  социални  особености, 
социалният им статус в съвременните условия, под 
внимание  следва  да  се  има  важността  на 
социалната  работа  по  отношение  на  тази  
категория.  Това  обуславя  необходимостта  от  по‐
нататъшното    усъвършенстване  на  действащите  и 
разработваните  нови форми  на  социална  работа  с 
тях. Нещо повече, Системата за социална защита на 
военнослужещите  исторически  се  формира  като 
елемент  от  държавната  политика  на  страната.  В 
това  си  качество  тя  следва  да  се  развива  и 
занапред, като активно си  взаимодейства с всички 
структури на властта и сфери на живот в страната. В 
този  контекст  под  внимание  следва  да  се  имат 
добрите  практики  и  целесъобразните  от  тях  да  се 
адаптират съобразно средата у нас. 
Чужд  и  наш  опит  за  социална  адаптация  на 
военнослужещите 
В организацията на работата по преподготовката и 
на  социалната  работа  с  военнослужещите,  които 
слагат край на военната си кариера, независимо от 
причините  за  това  и  с  членовете  на  техните 
семейства  на  национално  равнище,  важно 
значение има отчитането на чуждия опит.  Разбира 
се  най‐малкото  е  несериозно  да  се  счита,  че  този 
опит  може  да  бъде  пренесен  в  нашите  условия  в 
чист  вид.  За  да  се  използва  в  работата  на  нашите 
социални  служби,  задължително  и  необходимо 
условие е да се съобрази българската специфика. 
Почти  стогодишния  опит  от  развитието  на 
социалната  работа  не  само  обуславя 
модернизацията  на  класическите  парадигми  на 
социалното  мислене,  но  и  формира  научни 
обосновки  на  новите  течения  в  социалното 
преустройство на обществото. 
Теоретичният  ръст  на  научното  знание  в  областта 
на  социалната  работа  в  много  страни  на  света  се 
развива  главно  в  следните  две  направления. 
Първото  направление  се  отнася  до  засилване 
значимостта  в  системата  на  психологическото 
обясняване  на  поведението  с  бихейвиористския 
подход,  основан  върху  теорията  на  познанието, 
върху  доминирането  на  познавателните 
ориентации.  Второто  направление  е  свързано  с 
нарастването  на  интереса  към  обосноваване  на 
теоретичните предпоставки на социалната работа. 
В  крайна  сметка в  знанията  за  социална работа  се 
формират системни представи за социална защита, 
за социални гаранции, за социално обслужване, за 
помощ  и  подкрепа  на  хора,  оказали  се  в  сложни 
жизнени  ситуации.  При  това  се  засилва 
ориентацията  към цялостния подход  към  теорията 
на  социалната  работа,  към  създаването  на 
юридически фундамент на социалните технологии. 
Сравнителният анализ на чуждия опит на системата 
за  преподготовка  и  социална  адаптация  на  
военнослужещите,  преминали  към  условията  на 

цивилния  живот,  провокира  у  нас  търсенето  на 
отговор на следните въпроси: 
 какви  категории  военнослужещи,  напуснали 
редовете на ВС и БА, обхваща тази система; 
 как  е  организирано  финансирането  на 
подготовката на прехода на военнослужещите към 
качеството  на  цивилни  и  кой  е  поръчител  на 
основните мероприятия в този процес; 
 кой  реализира  процеса  на  социалната 
адаптация  и  посредством  какви  структури  и 
организации  вътре  в министерството на  отбраната 
и извън него е тази реализация;  
 каква е технологията на организация на процеса 
на професионално преориентиране, преподготовка 
и  съдействие  за  намиране  на  работа  на 
освободените от военна служба военнослужещи; 
 какъв е времевият отрязък за осъществяване на 
работата  по  преподготовката  и  социалната 
адаптация  на  военнослужещите  преди  и  след 
освобождаването им от военна служба;   
 как се отчита наличието на практически навици 
и  умения  у  освободените  от  военна  служба 
военнослужещи,    получени  по  време  на  нейното 
изпълнение;   
 какво  е  съотношението между  намеренията  на 
освободените  военнослужещи  да  преминат 
преподготовка  по  една  или  друга  специалност,  да 
се  заемат  след  това  с  една  или  друга  дейност  в 
цивилната  област  и  притежаваното  от  тях 
образование? 
В  търсенето  на  отговор  на  посочените  ключови 
въпроси ние се обръщаме към добрите практики по 
преподготовката и адаптацията на освободените от 
военна  служба  военнослужещи  и  на  членовете  на 
техните  семейства.  И  съвсем  обяснимо  е,  като 
страна‐членка на евроатлантическите структури, да 
акцентираме  на  опита  в  тази  насока  на  САЩ  и  на 
редица  европейски  страни‐членки  на  тези 
структури. 
В САЩ, в края на 80‐те години на XX век, Пентагонът, 
министерствата  на  видовете  въоръжени  сили, 
многобройните военни организации (асоциации на 
армията,  на  ВВС,  на  ВМС,  на  офицерите,  на 
старшините,  на  сержантите,  на  редниците  от 
запаса), оказващи помощ в осигуряването с работа 
лицата,  напуснали  военната  служба,  създават 
специална служба за намиране на работа за тях. 
Сътрудниците  на  тази  служба  разработват  и 
реализират  специална програма за „свързване”  на 
военните  и  гражданските  специалности, 
благодарение  на  която  желаещият  да  намери 
работа  може  да  получи  информация  за  това,  в 
какви отрасли на икономиката е целесъобразно да 
го използват и къде има потребност от специалисти 
от  дадения  профил.  От  изключителна  важност  за 
това е постигането на тясно взаимодействие между 
ръководството  на  службата  и    компаниите, 
корпорациите,  държавните  и  частните  бюра  по 
наемане  на  работна  сила.  За  ускоряването  и 
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облекчаването  на  процеса  по  намиране  на  работа 
допринасят  издадените  справочници  ‐  указатели, 
съдържащи  различни  сведения:  от  съвети  за 
преминаващите  в  запаса  военнослужещи  до 
правилата  за  попълване  на  необходими  анкети, 
данни,  които  се  въвеждат  чрез  съвременните 
компютърни технологии. Днес  такива справочници 
съществуват  почти  във  всички  библиотеки  на 
военните части на САЩ. 
Грижата за военнослужещите след прекратяване на 
военната  служба  в  САЩ  по  законодателен  път  е 
вменена  в  задължение  на  държавните  органи. 
Нещо повече, на редниците и сержантите, които не 
получават  пенсии,  е  регламентирано  правото  на 
помощ  за  безработица,  изплащана  от  фонда, 
създаден изключително за сметка на средствата от 
бюджета  на  Министерството  на  отбраната. 
Военнослужещите  от  запаса  се  ползват  с 
предимство при наемане на държавна служба, по‐
конкретно  на  отделни  категории  ветерани  е  
предоставен    приоритет  при  наемане  на  работа  в 
правителствени  организации.  Става  дума  за  това, 
че  в  съответствие  със  законодателството  на  САЩ 
(законите „За приоритетното право на ветераните”‐ 
1944 г.; „За помощта на ветераните по въпросите на 
образованието и намирането на работа”‐ 1976 г.; и 
„За реформата на алтернативната служба”‐ 1978 г.) 
с  приоритет  при  приемане  на  работа  в 
правителствени  организации  се  ползват 
участниците  в  бойни  действия  и  имащи 
правителствени  награди  или  получилите 
инвалидизация по време на служба. Освен това, за 
постъпилите  на  военна  служба  след  7  септември 
1980  г.,  задължително  условие  е  те  да  служат  в 
редовните  въоръжени  сили  минимум  в 
продължение  на  две  години  (това  условие  не  се 
отнася за хората с ограничени възможности). 
Не  по‐малко  внимание  заслужава  и  опитът  за 
решаване  на  социалните  проблеми  на 
военнослужещите  в  Обединеното  Кралство 
Великобритания  и  Северна  Ирландия.  Всички 
военнослужещи  на  Великобритания  служат  с 
договори.  Съгласно  „Закон  на  Кралицата  на 
Великобритания  за  Армията”  командирите  носят 
отговорността  за  осигуряване  на  достъп  до 
информация и консултации относно всички аспекти 
на  адаптацията  към  цивилния  живот  за  всички 
военнослужещи  с  всякакви  звания  и  във  всеки 
период от тяхната кариера. 
Особеностите  на  британската  практика  в 
решаването  на  проблемите  на  адаптацията  на 
военнослужещите, преминали в запас, са следните: 
 всички мероприятия се провеждат за сметка на 
държавата,  а  не  за  сметка  на  работодателите  или 
военнослужещите; 
 Министерството  на  отбраната  помага  на 
военнослужещите  по  тези  въпроси  две  или  две 
години  и  половина  преди  прекратяването  от 
военна служба и една година след това ; 

 право на преподготовка военнослужещите имат 
след  пет  години  служба,  при  това  за  редовите 
подготовката две или две години и половина преди 
освобождаването  е  задължителна,  за  офицерите  ‐ 
доброволна;  
 военнослужещите  имат  право  да  получат  грант 
от  534  фунта  стерлинги  (сумата  не  е  променяна  в 
продължение  на  редица  години)  за  заплащане  на 
курсове  за  преподготовка  извън  системата  на 
Министерството  на  отбраната  (за  разлика  от 
практиката у нас,  при която периодично  сумите  за 
преподготовка  на  освободените  от  военна  служба 
военнослужещи намалява ‐ към момента е 350 лв. 
за освободен военнослужещ);  
 ежегодно  се  освобождават  25  000 
военнослужещи,  частична  подкрепа  се  оказва  на 
всички  военнослужещи,  пълна  ‐  на  50  %  от 
освободените; 
 Министерството  на  отбраната  освен  това  
възстановява  разходите  /пътни  и  квартирни/  на 
военнослужещите за времето на преподготовка; 
 продължителността  на  преподготовката  зависи 
от прослужените години: четири седмици ‐ след пет 
години  служба;  пет  седмици  ‐  след  осем  години; 
шест  седмици  ‐  след  дванадесет  години;  седем 
седмици ‐ след шестнадесет години служба. 
Подкрепата  на  военнослужещите  във 
Великобритания се осъществява на три нива. Тук се 
включват:  общите  консултации  в  частта, 
провеждани  от  офицерите,  отговарящи  за 
намирането  на  работа  на  освободените 
военнослужещи;  равнището  на  подкрепа,  която 
оказва  командването  на  рода  войски  чрез 
офицерите  ‐  консултанти  (във  ВМФ‐  8  души,  във 
ВВС‐ 11  души,  в СВ‐ 22  души);  структурата,  в  която 
наред  с  Министерството  на  отбраната  участва 
частна  компания  (в  структурата  влизат 
Министерство  на  отбраната,  Управлението  по 
намирането  на  работа  на  демобилизираните 
военнослужещи,  консултантската  компания  Coutts 
Consulting  Group  и  бюрото  за  професионална 
реабилитация). 
Отличителна  черта  на  френската  политика  в 
областта  на  социалната  адаптация  на 
военнослужещите  е  създаденият  комплекс 
„комплектоване  ‐  обучение  ‐  преподготовка”, 
разглеждан в цялост и предполагащ възможност за 
военнослужещите  не  само  успешно  да 
осъществяват  своята  служба  в  армията,  но  и  да 
постигнат  успех  при  завръщане  в  гражданското 
общество в рамките на своята втора кариера. 
От 22 февруари 1996 г., от момента на обявяването 
от  Президента  на  Френската  република  на 
решението  за  преминаване  на  армията  в 
професионална,  политиката  за  преподготовка  на 
личния  състав  е  съставна  част  от  политиката  за 
управление  на  кадрите.  Това  обуславя 
необходимостта  да  се  предвиди  такава 
професионална  кариера,  позволяваща  на 



Списание за наука „Ново знание” (2013) ISSN 1314‐5703 

Издание на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите  38 

военнослужещия  в  даден  момент  от  време  да 
служи  в  рамките  на  тази  специалност  и  която  да 
може  да  бъде  използвана  и  след  това  ‐  в 
гражданската  служба.  Това  означава  още 
необходимостта  от  процедура  за  признаване  на 
съответствието на военните дипломи на конкретно 
ниво от скалата на държавните дипломи, издавани 
в  системата  на  образованието  от 
административната  комисия  при  Министерството 
на  труда.  Координацията  на  процедурата  по 
признаване на  военните дипломи  се    осъществява 
от Департамента по професионална мобилност. 
Друга  особеност  на  френската  политика  в  тази 
област е значителната диференциация на работата 
по  социалната  помощ  на  военнослужещите  за 
всеки  род  войска  (ВМФ,  ВВС,  сухопътни  войски). 
Така например във ВМФ е създадена структура под 
название „Мобилност във флота”, обединяваща пет 
отдела  за  преподготовка.  Координацията  на  всеки 
от  тези  отдели  се  осъществява  от  офицер‐
консултант  за  дадения  регион.  Персоналът  им 
търси  възможности  за  намиране  на  работа  в 
непосредствен контакт с предприятията  (повече от 
4000  различни компании прибягват до услугите на 
структурата „Мобилност във флота”) . 
Съществуващата  законодателна  база  за 
преподготовка включва:  
 Общ  нормативен  акт  за  военнослужещите 
(закон от 13 юли 1972 г.) с изменения, внесени със 
Закона за мерките за помощ на военнослужещите в 
рамките  на  прехода  към  професионална  армия  от 
19  декември  1996  година.  В  съответствие  с  този 
закон  кадровият  военнослужещ  или 
военнослужещият  по  договор  може  да  се 
възползва  в  течение  на  дванадесет  месеца  от 
отпуск  за  преподготовка,  което  му  позволява  да 
преминава  обучение,  адаптирано  към  неговия 
професионален  проект.  При  това  в  течение  на 
първите 6 месеца се запазва 100 % работна заплата, 
а  в  течение  на  следващите  6  месеца  ‐  работна 
заплата,  но  без  изплащане  на  премиални.  Има 
право да работи (да бъде на стаж) в предприятие и 
да получава там работна заплата, но това може да 
доведе  до  намаляване  на  военната  работна 
заплата; 
 Три декрета, приети през май 1997 г., определят 
условията  за  предоставяне  на  отпуски  за 
преподготовка  (отпуските  се  предоставят  от 
отделите на кадрите); 
 Съвместна  инструкция  от  22  април  1998  г.  на 
Генералния  секретариат  на  административната 
канцелария на МО и Главните щабове на родовете 
войски определя принципите на новата политика за 
преподготовка на личния състав. 
В Министерството на отбраната функционира Съвет 
по преподготовка на личния състав, занимаващ се с 
изучаването  на  цялата  съвкупност  от  проблеми, 
изготвяне  на  заключения  и  препоръки  по 

проектите,  представлявани  от  Министерството  на 
отбраната. 
В  състава  на  съвета,  оглавяван  от  Министъра  на 
отбраната,  влизат  дванадесет  представители  на 
щабовете  и  управленията,  седем  члена, 
назначавани от CSFM, Президентът на Асоциацията 
по  социална  адаптация  на  офицерите  (ARCO), 
Представители на различни асоциации на бившите 
военнослужещи,  Представител  на  Министерството 
на  труда,  Представител  на  Министерството  на 
народното образование. 
Отговорността за преподготовка на личния състав е 
възложена на създадения през 1982 г. Департамент 
по  професионална  мобилност  (ММР‐ Mission  pour 
la  Mobilité  Professionnelle),  който  под 
ръководството  на  Управлението  на  военния  и 
граждански персонал  (DFP) разработва и определя 
съвместно с различните родове войски политиката 
за преподготовка на личния състав. 
В  рамките  на  Министерството  на  отбраната  се 
провежда  първото  събеседване  по 
преориентиране.  В  зависимост  от  ситуацията  то 
дава  възможност  на  кандидата  да  се  обърне  към 
офицера‐консултант, в Междуармейския център за 
преподготовка (CIR) или ARCO. 
В  Германия  организацията  на  процеса  за 
повишаване  на  квалификацията,  професионалната 
ориентация  на  военнослужещите  по  време  на 
служба  и  след  освобождаване  от  нея,  е  задача  на 
Административно‐стопанското  управление  на 
Бундесвера  (неговите  подразделения  по 
федерални  райони).  Административно‐стопанско 
управление  VI  в  Бавария  има  на  подчинение 
21 хиляди  души,  17  подразделения  (военни 
районни  управления).  Отличителна  особеност  на 
германския  опит  е,  че  професионалната 
ориентация, преподготовката в края на службата са 
част  от  общата  политика  за  повишаване  на 
квалификацията  на  военнослужещите, 
осъществявана  по  време  на  цялата  служба. 
Финансирането на тези мероприятия е за сметка на 
бюджета на военното ведомство. 
В края н шейсетте години на миналия век е прието 
решение  всеки  офицер  от  Бундесвера  да  е 
задължен  да  има  висше  образование.  Това 
решение се реализира,  като офицерът или отива в 
армията,  след  като  вече  има  висше  образование, 
или  го  получава  по  време  на  службата.  За 
получаване  на  висше  образование  по  време  на 
службата са създадени два военни университета (в 
Хамбург  и  в  Мюнхен).  Право  да  учат  в  тези 
университети  имат  военнослужещите  ‐ 
свръхсрочници, прослужили не по‐малко от четири 
години  и  изявили  желание  да  станат  офицери‐
професионалисти. 
Занятията  в  тези  университети  протичат  по‐
интензивно, отколкото в обикновените граждански 
висши  училища.  Общият  срок  на  обучение 
съществено  се  намалява  (до  3‐4  години)  чрез 
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организиране  на  обучение  в  триместри  (тоест  в 
календарната  година  обучението  продължава  три 
семестъра,  от  тук  и  названието  „триместри”). 
Студентите  получават  заплата,  носят  цивилно 
облекло.  Веднъж  седмично  се  занимават  само  с 
военна  подготовка.  Специалностите,  по  които  се 
провежда  обучението,  се  определят  съобразно 
нуждите на Въоръжените сили. 
По  време  на  службата,  чрез  Службата  за 
повишаване  на  квалификацията  на  Бундесвера,  се 
осъществява  обучение  по  граждански 
специалности  и  професии,  и  повишаване  на 
квалификацията на военнослужещите по договор в 
рамките на военно‐професионалната подготовка. 
В края на военната служба в специалната школа на 
Бундесвера  се  осъществява  повишаването  на 
квалификацията.  В  нея  се  провеждат  общо 
професионално  обучение  и  специални  курсове  по 
специалности  като  икономист,  възпитател,  техник 
по машиностроене или електротехник. 
След  края  на  военната  служба,  чрез  службата  за 
повишаване  на  квалификацията  на  Бундесвера, 
офицерите  получават  специално  образование  и 
парична  помощ  на  конкретно  работно  място  с 
надбавка за стаж,  с възмездяване на разходите по 
търсене на работа и преместване. 
Прави  впечатление,  че  за  реклама  на  военната 
служба  в  Бундесвера  се  изразходват  значителни 
средства.  В  потвърждение  на  това  е  проведената 
широко мащабна  кампания  през 1996  г.,  когато  за 
нейната  организация  са  изразходени  почти 
половината  от  бюджетните  средства,  отпуснати  за 
привличане на наборници (около 11 млн.евро). 
Анализът показва, че военната служба по договор в 
Германия  е  временна  професия.  Гражданското 
бъдеще на военнослужещия е  защитено от Закона 
за  материално  осигуряване  на  бившите 
военнослужещи  на  Бундесвера,  посредством 
осигуряване  за  прослужени  години  (парично 
обезщетение  за  преходния  период  и  парична 
помощ  за  преходния  период)  и  повишаване  на 
квалификацията. 
Опитът  на  развитите  страни  от  Европа 
(Великобритания,  Франция,  Германия  и  др.) 
свидетелства  за  това,  че  освободеният  от  военна 
служба  военнослужещ  се  подготвя  за  цивилния 
живот  още  преди  неговото  уволнение  от 
Въоръжените  сили,  като  с  организацията  на  този 
процес  там  са  ангажирани  Министерствата  на 
отбраната,  разбира  се,  при  наличие  на  финансова 
подкрепа от държавата. 
Заимстването  на  чуждия  опит  за  социална  защита 
на  военнослужещите  изисква  отчитането  на 
комплекса  от  вътрешнополитически  и 
външнополитически  фактори,  влияещи  върху 
процесите,  протичащи  в  съответната  държава. 
Съществуващите  в  света  модели  за  социална 
защита  на  военнослужещите могат  да  се  разделят 

на  институционални,  частично  институционални  и 
извън институционални. 
Институционалният модел е характерен за страните 
с  развита  правна  система,  индустриална  или  пост 
индустриална  икономика,  демократична 
държавност.  Там  ясно  са  разписани  условията  за 
действие  на  въоръжените  сили,  осъществява  се 
всестранен  граждански  контрол,  функционира 
договорна система за служба, утвърдени са правни 
гаранции  за  защита  на  честта  и  достойнството  на 
военнослужещите.  Развитата  система  за 
материално  и  социално‐битово  осигуряване  на 
военнослужещите  и  членовете  на  техните 
семейства  позволява  на  държавата  да  им  осигури 
жизнено равнище по‐високо, отколкото е средното 
за  страната.  Институционалният  модел  определя 
висок престиж на военната служба в общественото 
съзнание и нейната привлекателност за значителна 
част от младото поколение.  
В  страните,  където  институцията  за  социална 
защита едва започва да се формира, а системата от 
гаранции,  компенсации,  привилегии  за 
военнослужещите  носи  понякога  случаен  и 
фрагментарен  характер,  се  формира  частично 
институционален  модел.  Тук  особеността  на 
правния  статус  на  въоръжените  сили  и 
военнослужещите  е  възможност  за  тяхното 
привличане  към  изпълнение  на  несвойствени 
функции.  В  някои  случаи  подобни  решения  на 
военно‐политическото  ръководство  на  страната 
могат  да  бъдат  взети  съгласувано  със 
законодателната  власт.  Жизненото  равнище  на 
военнослужещите при частично институционалната 
система е сравнимо със средното жизнено равнище 
на  населението.  Престижът  на  военната  служба  е 
съществено  по‐нисък,  отколкото  в  условията  на 
институционалния  модел,  нееднозначно  се 
оценява  военната  служба  в  общественото 
съзнание.  Съществуват  определени  трудности  с 
оборудването  на  въоръжените  сили.  Изборът  на 
военната  професия  често  е  обусловен  от  още  по‐
неблагоприятните социално‐икономически условия 
на живот извън армията. 
Извън  институционалният  модел  се  формира  в 
страните,  където  военните  са  самостоятелна 
политическа  сила,  намират  се  на  власт  (или  имат 
върху  нея  неограничено  влияние).  Тук  военните 
реално  участват  в  приемането  на  политическите 
решения,  а  при  необходимост  използват  оръжие. 
Те действат  съгласно законите на военното време, 
осъществяват  военна диктатура.  Армията получава 
съществено  по‐високо  равнище  на  социално‐
икономически  блага,  отколкото  гражданското 
население.  Военните  предизвикват  страх  и 
напрежение. 
Социалната  защита  на  военнослужещите  в 
България  засега  още  носи  частично 
институционален  характер,  а  по  редица  признаци 
се  свежда  понякога  до  извън  институционалния 
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модел. По кой път предстои  нейното по‐нататъшно 
развитие  зависи  от  прилаганите  конкретни 
политики. Предпочитан е пътят на утвърждаване на 
правната  база  за  социална  защита  на 
военнослужещите  и  насищането  й  със  социално‐
икономически  и  социално‐културни  механизми  на 
реализация,  а  това  означава  движение  към 
институционалния модел.  
Анализът  на  правното  регулиране  на  социалната 
защита  на  военнослужещите  на  изследваните 
страни‐членки  на  евроатлантическите  структури 
позволява  да  се  изведат  редица  особености.  Сред 
тях внимание, според нас,  заслужават следните: 
 на  първо  място,  те  регулират  статуса  на 
военнослужещия  и  като  гражданин,  и  като  особен 
субект на обществените отношения; 
 на  второ  място,  в  основата  на  правното 
регулиране  на  системата  за  социална  защита  на 
военнослужещите  е  заложен  принципът  на 
компенсации  за  конкретни  тежести  и  лишения  на 
военната служба; 
 на  трето  място,  особеният  статус  на 
военнослужещите,  комплексът  от  техни  права  и 
привилегии е конституционно утвърден. 
 на  четвърто  място,  ефективността  на  военното 
законодателство  е  обусловена  от  неговата 
систематизация. 
Отличителна  черта  на  правното  регулиране  на 
социалната  защита  на  военнослужещите  от 
чуждите  армии  е  създаването  и  ефективното 
функциониране на специални структури в органите 
на  държавното  управление,  в  чиято  компетенция 
непосредствено влиза разрешаването на дадените 
проблеми. 
Европейският  опит  свидетелства,  че 
парламентарният  контрол  е  основа  за  широка  и 
развита  система  за  граждански  контрол  върху 
дейността  на  въоръжените  сили  и  цялата  военна 
сфера.  В  България  остават  още  много  пропуски  в 
осъществяването на парламентарен контрол, макар 
да  са  настъпили  определени  промени  в  тази 
посока.  Обаче  редица  въпроси  за  дейността  на 
въоръжените  сили,  имащи  голямо  обществено 
значение, остават извън регулиращото въздействие 
на Народното събрание. И ако говорим за днешния 
ден  на  нашата  страна,  в  нея  засега  далеч  не 
напълно се реализират възможностите, заложени в 
основите на парламентаризма. 
За  съществуващите  в  западните  страни  системи  и 
механизми  за  социална  защита  е  характерно 
наличието  на  развита  мрежа  от  обществени 
организации  на  различни  равнища,  наблюдава  се 
устойчива  тенденция  за  повишаване  на  тяхната 
роля. Френските специалисти считат за необходимо 
създаването,  вътре  във  военната  организация,  на 
специални  институционални  рамки  за  открито 
обсъждане  и  своевременно  откриване  на 
проблемите на равнище полк (кораб). 

При несъмнените успехи на развитие на системата 
за  социална  защита  на  военнослужещите  от 
армиите  на  чуждите  държави,  там  също 
съществуват  редица  нерешени  проблеми.  Това 
преди  всичко,  е  проблемът  с  осигуряването  на 
жилище.  Така  например,  в  много  армейски 
гарнизони  на  САЩ  няма  условия  за  живот  на 
семействата и те се отнасят към категорията обекти, 
където  присъединяването  на  семейството  не  е 
разрешено.  Разделянето  на  семейството  създава 
множество финансови, психологически и социални 
трудности. На войниците, пристигащи на мястото на 
службата  със  семейство,  в  течение  на  60  дни  се 
изплащат пътни пари. На практика често се оказва, 
че тези пари са недостатъчно. Нерядко войникът не 
успява  за  два  месеца  да  намери  жилище  за 
семейството. 
В  Германия,  въпреки  достатъчното  количество 
квартири, те често не съответстват на съвременните 
изисквания  или  териториално  са  разположени 
неудобно.  Всичко  това  създава  трудности  за 
семействата  на  военнослужещите,  когато  става 
дума  за  обучение  на  децата  в  училище,  намиране 
на  работа  на  жените  и  въобще  за  загуба  на 
предишното  социално  обкръжение  с  всички 
свързани с това отрицателни моменти. 
Във  всички  армии  на  изследваните  чужди  страни, 
без  изключение,  съществува  проблемът  за 
социална  защита  на  семействата  на 
военнослужещите.  В  САЩ  сумарният  доход  на 
семейството  на  офицера  често  е  по‐нисък  от 
доходите  на  семейството  на  държавния  служител 
във федералните органи  за държавно управление. 
Войниците  и  техните  семейства  са  загрижени 
понякога за това, доколко успяват  да се справят до 
получаването  на  поредната  парична  издръжка. 
Неудовлетвореността на  семейството от начина на 
живот на военнослужещия се отбелязва като главна 
бариера  по  пътя  за  продължаване  на  договора  за 
военна служба. 
Актуален  остава  проблемът  за  социалната  и 
психологическата  адаптация  на  военнослужещите, 
минали  в  запас.  На  тях  им  предстои  смяна  на 
професията  в  зряла  възраст,  когато  други  вече  са 
направили кариера в гражданската професия. Като 
резултат,  на  фона  на  напрегнатата  ситуация,  на 
пазара  на  работната  сила  възникват  особени 
трудности,  които  се  изострят  от  това,  че  в  редица 
страни,  в  частност  в  Германия,  за  бившите 
военнослужещи по договор не съществува никаква 
защита срещу безработицата. 
Специалистите  в  областта  на  иновационното 
военно  образование  в  България  смятат,  че 
безкритичното  заимстване  на  чуждата  практика  е 
крайно опасно. В същото време други считат, че не 
следва  да  се  преувеличава  спецификата  на 
българския  начин  на  живот,  идеологическото 
наследство,  манталитета  на  населението,  тъй  като 
през  преходния  период  те  не  са  толкова 
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значителни  фактори  на  общественото  развитие, 
както  би  могло  да  се  очаква.  Много  по‐голямо 
влияние има състоянието на икономиката, което по 
решаващ  начин  въздейства  върху  социалните 
процеси, ограничава избора на насоки и мащаби на 
социално‐политическите  мероприятия,  издигайки 
понякога  непреодолими  бариери  по  пътя  за 
реализация  на  принципите  на  социалната 
политика.  
По  такъв  начин  използването  на  чуждия  опит  не 
следва  да  се  възприема  като  основна  насока  за 
формиране  на  системата  и  механизмите  за 
социална защита на военнослужещите. При цялата 
устойчивост  на  историческите  и  национални 
особености,  и  те  претърпяват  определени 
изменения.  Това  се  вижда  от  примера  с  нашата 
правна  система,  в  развитието  на  която  държавата 
играе определяща роля. Такава роля на държавата 
придава  на  българската  правна  система  онзи 
неповторим характер, който я отличава от правните 
системи  на  други  европейски  страни.  А  това 
означава,  че  при  заимстването  на  определени 
правни  идеи,  модели  и  норми  на  правото,  сме 
длъжни  да  отчитаме  специфичния  характер  на 
нашата правна система, която може да промени  до 
неузнаваемост чуждите идеи и модели. 
Решаването  на  комплексните  задачи  за  създаване 
на  система  за  социална  защита  на 
военнослужещите,  като  правило,  засяга  всички 
страни  от живота  на  обществото.  Принципно  нови 
въпроси  се  появяват  пред  икономическата, 
социалната,  духовната  и  други  сфери.  Решаването 
на  аналогична  задача  в  България  се  усложнява  от 
значителното  съкращаване  на  армията,  нейното 
реформиране  на  професионален  принцип  на 
комплектоване.  Отчитайки  чуждия  опит,  може  да 
се предположи, че подобни изменения у нас могат 
да  предизвикат  комплекс  от  нови  трудни  и 
многопластови  проблеми.  Тук  би  било  полезно 
привличането на чужди партньори и приемането на 
съвместни  програми  за  преподготовка  на 
военнослужещите,  преминали  в  запас.  В  тази 
област  действията  следва  да  са  насочени  към 
реализирането  на  програми  и  проекти  за 
мотивация,  квалификация  и  преквалификация, 
устройване  на  работа,  стартиране  на  собствен 
бизнес  и  конверсия  на  освободените  войскови 
имоти.  Целесъобразността  от  проучването  на 
пазара на работна сила обуславя и необходимостта 
от  професионалното  ориентиране.  Това  изисква 
включването  на  военнослужещите  в 
квалификационни  курсове,  осигуряването  на 
възможност  за  обучение  във  висши  училища  и 
придобиването  на    образование  по  специалности, 
търсени  от  работодателите,  подготовката  за 
започване на самостоятелен бизнес,  съдействие за 
устройване  на  работа.  В  съответствие  с  това  е 
предвидено финансирането на квалификационните 
курсове  да  е  в  съотношение  военен  бюджет‐ 

военнослужещ  (70:30).  Такъв  подход  е  в  полза  на 
стремежа  за  самоусъвършенстване  на 
подлежащите  на  пенсиониране  или  по  други 
причини  напускащи  редовете  на  БА 
военнослужещи и подготовката им за реализация в 
цивилния  живот.  Квалификационните  курсове 
следва да са съобразени с изискванията на пазара 
на работната сила. [Димитрова, С., Мениджмънт на 
ресурсите  в  динамично  променящата  се  среда  за 
сигурност, В.Т., 2013 г., с. 326] .  
В  съответствие  с  посоченото,  основните  видове 
социални услуги могат да бъдат квалифицирина по 
следния начин: 
 професионално ориентиране; 
 съдействие  при  професионалната 
преподготовка; 
 съдействие при намирането на работа;  
 юридическа помощ; 
 социално‐психологическа подкрепа; 
 съдействие  при  създаване  на  предприятия  от 
малкия бизнес; 
 съдействие  при  реализация  за  получаване  на 
съответните лицензи и разрешителни; 
 информационно‐консултационно обслужване; 
 работа  със  семействата  на  военнослужещи, 
загинали при изпълнение на воинския си дълг. 
Професионалното  ориентиране  и  изборът  на 
гражданска професия се явяват първата крачка при 
подготовката за преминаване в запас. 
Съдействието при професионалната преподготовка 
включва  професионален  избор  и  насока  към 
професионална  преподготовка  в  образователните 
звена или центрове за професионално обучение. 
Съдействието  при  намирането  на  работа  включва 
помощ  на  специалисти‐професионалисти  при 
избора  на  бъдеща  професия,  а  също  търсене  на 
подходящо място на работа. 
Юридическата помощ се състои в информационно‐
консултативни  занятия  с  младите  офицери  по 
ипотечната  система  на жилищното  осигуряване  на 
военнослужещите, оказване на юридическа помощ 
на военнослужещите, получили раняване и др. 
Социално‐психологическата  подкрепа  включва 
психологическа  диагностика  и  оказване  на 
психологическа  помощ  с  използване  на 
съвременни  методики,  а  също  психологическа 
подкрепа на военнослужещи,  оказали  се в  сложна 
жизнена ситуация. 
Съдействието  при  създаване  на  предприятия  от 
малкия  бизнес  сред  гражданите,  уволнени  от 
военна  служба,  се  реализира  на  информационни 
срещи  по  въпросите  за  развитие  на 
предприемаческа  дейност  сред  военнослужещите 
от  запаса  и  членовете  на  техните  семейства,  и 
други. 
Информационно‐консултативното и методическото 
осигуряване  включва:    разпространение  на 
информация  за  дейността  на  службите  по 
социалната  защита  на  военнослужещите,  на  
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освободените  такива  от  военна  служба  и  на 
членовете  на  техните  семейства  /дирекции  „Бюра 
по  труда”,  дирекции  „Социално  подпомагане”  и 
др./;  създаване  на  информационно‐аналитична 
база данни по въпросите за социалната адаптация; 
разработване,  издаване  и  разпространение  на 
информационно‐справочна  литература; 
организация на информационното взаимодействие 
със  средствата  за  масова  информация,  с 
учрежденията и организациите, занимаващи се със 
социалната  защита  на  военнослужещите,  на 
преминалите  в  запас,  и  на  членовете  на  техните 
семейства;  разработване,  издаване  и 
разпространение  на  методически  пособия  по 
организацията  и  провеждането  на  военно‐
социална работа. 
На  основата  на  всичко  това  считаме  за 
целесъобразно  да  изведем  направленията  за 
повишаване  на  ефективността  на  социалната 
работа  с  военнослужещите,  освободени от  военна 
служба. 
Основни  направления  за  оптимизация  на 
социалната  работа  с  военнослужещите, 
освободени от военна служба 
Голяма  част  от  военнослужещите,  освободени  от 
военна  служба,  имат  добро  образование  и 
достатъчно  висок  социален  статус.  След 
преминаване  в  запас  те  остават  сами  със  своите 
проблеми  и  често  стават  абсолютно  беззащитни  в 
съвременния свят на стоково‐парични отношения. 
Необходимо  е  да  се  привлекат  бившите 
военнослужещи  към  предприемачеството,  да  се 
създават допълнителни работни места. 
Към  социално‐икономическите  проблеми,  които 
възникват за военнослужещите, преминали в запас 
и  за  членовете  на  техните  семейства,  се  отнасят 
трудностите  с  намирането  на  работа,  липсата  на 
жилище, намаляването на материалното състояние 
на  семейството,  малката  достъпност  до 
оздравителни  мероприятия  и  отдих  на 
семейството.  Всичко  това  е  следствие  от  липса  в 
страната  на  ефективна  социална  политика  за 
подкрепа на такива семейства. Според мнението на 
представителите  на  всички  ведомства  основната 
причина,  пораждаща  дадения  проблем,  е 
икономическата.  
Проучванията позволяват да се направи изводът, че 
формирането  на  системата  за  социална  адаптация 
на  военнослужещите,  освободени  от  военна 
служба,  се  отнася  на  съвременен  етап  към  най‐
важните  направления  в  социалната  политика  на 
държавата. 
В  съвременните  условия  потребността  от  по‐
нататъшното  усъвършенстване  на  социалната 
работа  и  различните  социални  технологии,  от 
осмисляне  на  съвременния  опит  за  социално 
обслужване на населението, става още по‐актуална. 
Следва да се конкретизират усилията за създаване 
на мрежа от учреждения за социално обслужване, 

за  създаване  на  действително  ефективна  и 
необходима  система  за  социална  защита. 
Необходимо  е  професионализмът  и  високата 
нравственост да  се  разглеждат  като  задължителни 
качества,  които  трябва да притежава специалистът 
от  специализираните  социални  служби.  Също 
трябва да се повиши координацията на действията 
на  различните  държавни  служби  за  социална 
защита  на  населението,  образованието, 
здравеопазването,  заетостта  и  т.н.,‐  за 
удовлетворяване  нуждите  и  потребностите  на 
населението като цяло. 
Основните  пречки  за  повишаването  на 
ефективността  на  социалната  работа  с 
военнослужещите, преминаващи в запас са: 
 неуреденото  законодателство  за  функциите  на 
социална  защита  във  въоръжените  сили  и  на 
механизмите за тяхното използване; 
 непълнотата  и  фрагментарността  на  правната 
база,  отнасяща  се  до  въпросите  за  социално‐
икономическото осигуряване на военнослужещите; 
 неадекватните  съвременни  условия  на  труд  на 
военнослужещите и пенсионното осигуряване; 
 отсъствието на действени програми за социална 
адаптация  на  военнослужещите,  подлежащи  на 
преминаване в запас;  
 забавеното  решаване  на  техните  жилищни 
проблеми; 
 несъвършенството на  системата  за медицинско 
осигуряване  на  военнослужещите,освободени    от 
военна  служба  и  на  членовете  на  техните 
семейства; 
 слабата  правна  база  на  системата  за  социално 
обслужване;  
 ограничеността  на  финансовите  ресурси, 
предоставяни в разпореждане на правителствените 
органи  на  национално  и  регионално  равнища, 
дефицитът  на  средства  в  органите  за  местно 
самоуправление; 
 отсъствието  на  координация  на  дейността  на 
министерствата  и  ведомствата  в  сферата  на 
социалното обслужване;  
 дефицитът  на  персонал,  притежаващ 
професионална  подготовка  в  областта  на 
социалната дейност; 
 ниският  социален  статус  и  неадекватната 
работна  заплата  на  работниците  от  социалните 
служби. 
Очевидно  е,  че  в  България  е  необходимо  да  се 
развиват  служби  за  лицензионна  дейност 
/делегирана  социална  услуга/  в  областта  на 
социалната  адаптация  на  военнослужещите, 
освободени  от  военна  служба,  да  се  осигури 
контрол  за  спазване  на  държавните  стандарти  от 
службите  за  социално  обслужване.  Важно  е 
развитието  на  нормативно‐правните  основи  на 
организацията  и  функционирането  на  службите  за 
социално  обслужване,  кадровата  подкрепа  на 
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мрежата  от  служби  за  социално  обслужване  на 
дадената категория граждани. 
През последните години са приети редица мерки за 
усъвършенстване  на  правната  база  на  социалната 
защита  на  освободените  от  военна  служба 
военнослужещи  и  на  членовете  на  техните 
семейства,  имайки  предвид  променилите  се 
социално‐икономически  условия. 
Социологическите  изследвания,  проведени  в 
България,  и  анализът на резултатите от ежегодния 
мониторинг  на  социално‐икономическото  и 
правното  положение  на  военнослужещия,  като 
цяло  бележат  положителна  динамика  на  процеса 
за  социална  адаптация  на  военнослужещите, 
освободени  от  военна  служба  през  последните 
години. 
Този процес носи системен и комплексен характер 
и  се осъществява от много  социални институции и 
специализирани  учреждения,  имащи  отношение 
към  организацията  на  социалната  адаптация  на 
военнослужещите, освободени от военна служба и 
на  членовете  на  техните  семейства.  Може  да  се 
каже, че адаптивният процес започва да придобива 
институционални  черти.  Обаче  несъгласуваността 
при  реализация  на  програмите  за  адаптация 
довежда до сериозни регионални диспропорции. 
На  фона  на  спадане  на  равнището  на  доверие  на 
населението  към  органите  на  законодателната  и 
изпълнителната  власт,  рейтингът  на  въоръжените 
сили  сред  другите  държавни  и  обществени 
институции  остава  относително  висок,  въпреки  че 
самите  военнослужещи  не  оценяват  високо 
престижа  на  военната  служба  в  съвременното 
българско  общество.  А  това  пряко  е  свързано  с 
неудовлетвореността от равнището на загриженост 
на  държавата  за  членовете  на  семействата  им,  с 
недооценяването  на  тяхното  място  и  роля  за 
запазване  на  държавността  и  т.н.  Това 
противоречиво  обстоятелство  посочва  скритите 
резерви  за  усъвършенстване  на  социалната 
политика  и  социалната  дейност  по  социална 
адаптация  на  военнослужещите,  освободени  от 
военна  служба  и  на  членовете  на  техните 
семейства. 
Социалната  защита  на  военнослужещите, 
освободени  от  военна  служба  и  на  членовете  на 
техните  семейства,    е  широк  спектър  от 
законодателни,  организационни,  професионални, 
финансови,  психологически  и  други  аспекти, 
отнасящи се както за всекидневния живот, така и за 
духовната сфера на човека. 
Основните задачи на системата за социална защита 
на  населението  по  социалната  подкрепа  на 
военнослужещите,  на  освободената  част  от  тях  от 
военна  служба  и  на  членовете  на  техните 
семейства, могат да се конкретизират както следва: 
 определяне  на  най‐актуалните  проблеми  на 
адаптация и социална защита на военнослужещите, 
освободени от военна служба; 

 съдействие  за  предоставяне  на  медико‐
социална,  психологическа,  социално‐
икономическа, юридическа и друга помощ; 
 взаимодействие  с  държавните  и  обществените 
организации  по  издирване  на  военнослужещи, 
освободени  от  военна  служба  по  болест  или 
инвалиди /хора с ограничени възможности/; 
 подкрепа  на  семействата  на  военнослужещите, 
нуждаещи се от социална помощи; 
 анализ  на  състоянието  и  перспективите  за 
социално  осигуряване  и  обслужване  на 
участниците  в  бойни  действия,  на 
военнослужещите, освободени от военна служба и 
на членовете на техните семейства; 
 повишаване  на  жизненото  равнище  на 
военнослужещите  и  на  членовете  на  техните 
семейства; осигуряване на всеки от тях максимално 
възможната  при  конкретните  условия  социална 
защита  в  съответствие  със  законодателството  на 
България. 
На  основата  на  извършения  анализ  считаме  за 
целесъобразно да предложим някои препоръки за 
усъвършенстване на системата за социална защита 
на  военнослужещите,  освободени  от  военна 
служба. 
Преди  всичко,  необходимо  е  да  се  утвърдят 
правните  основи  на  социална  защита  на 
военнослужещите,  а  също  така  социалната 
адаптация  на  военнослужещите,  освободени  от 
военна  служба  и  на  членовете  на  техните 
семейства.  Става  дума  за  социално‐икономически, 
политически  и  лични  права  и  свободи,  които  не 
могат  да  бъдат  изменени,  отменени  или 
ограничени  от  други  нормативно‐правни  актове  с 
по‐малка юридическа  сила.  С други думи,  никакъв 
правен  регламент  не  може  да  бъде  в  разрез  с 
конституционните права и свободи на гражданите. 
При  провеждане  на  реформата  за  пенсионно 
осигуряване  на  военнослужещите  е  необходимо 
също да се отчита натрупания опит.  
Желателен  е  подробен  и  реалистичен  договор  за 
военната  служба,  който  да  предвижда  равна 
отговорност на военнослужещия пред държавата и 
на държавата пред военнослужещия.  
Необходимо  е  да  се  засили  контролът  върху 
правомерността  на  заповедите  на  командирите  и 
началниците,  отнасящи  се  до  разпределянето  на 
материално‐битовите  блага  сред  подчинените,  за 
привличане  на  военнослужещите  към 
дисциплинарна  отговорност,  а  също  за  тяхната 
практическа  дейност  по  спазване  на  принципа  за 
социална  справедливост  в  поверените  им 
формирования.  Най‐пълен  ефект  тук  може  да  се 
постигне  чрез  създаване  във  формированията  на 
институт  на  представителството  на  органите  на 
държавна  власт  под  формата  на  специални  
пълномощници  (по  примера  на  армията  в 
Германия), които биха влезли в системата от органи 
за социално‐правна дейност. 
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Желателно  е  усъвършенстването  на  системата  за 
непрекъснато  повишаване  на  образованието  на 
военнослужещите,  в  това  число  и  в  граждански 
висши училища, за подготовката им за условията на 
„цивилния"  живот,  за  предоставяне  на 
възможности на членовете на техните семейства да 
получават образование с най‐добро качество, което 
на  свой ред да  се  превърне  в  гаранция  за  тяхната 
конкурентоспособност на пазара на труда. 
Необходимо  е  създаването  на  достатъчно 
ефективни  обществено‐държавни  структури,  които 
да осъществят подкрепа на военнослужещите след 
тяхното  освобождаване  от  военна  служба  и 
преминаването им в запас. 
Трябва да продължава дейността по реализация на 
съществуващите програми за социална адаптация и 
социална работа с гражданите, уволнени от военна 
служба,  и  с  членовете  на  техните  семейства,  и 
предоставяне  на  привилегиите  им  по  закон. 
Целесъобразно  е  по‐активно  да  се  използват 
възможностите  на  социалната  дейност, 
предполагаща  такива  механизми,  като 
професионална  преподготовка  на 
военнослужещите  по  основите  на 
предприемачеството  и  малкия  бизнес, 
психологическото  обслужване,  юридическото 
обслужване и други видове дейност. 
В  тази  връзка  считаме  за  перспективно  да  се 
използват нови възможности на заетост, свързани с 
компютърната техника и новите технологии. Такива 
видове  дейност,  имайки  висок  реабилитационен 
потенциал,  способстват  за  самоутвърждаването  и 
могат да им предоставят условия за самостоятелно 
осигуряване.  Комплексното  развитие  на  системата 
за  социална  защита  на  военнослужещите, 
освободени  от  редовете  на  въоръжените  сили, 
според нас изисква: 
 по‐нататъшно  разработване  и  законодателно 
утвърждаване на  нови базови  социални  стандарти 
и  нормативи  за  качеството  на  живот  на 
военнослужещите и на тези, преминаващи в запас;  
 уточняване  на  механизмите  за  тяхното 
осъвременяване,  разработване  на  средни  и 
дългосрочни  програми  за  социална  защита, 
предоставяне  на  социални  услуги  и  реформиране 
на системата за социални плащания; 
 попълване  на  пакета  от  закони  с  нормативни 
актове, регулиращи въпросите за социална защита, 
които  до  момента  не  са  намерили  отражение  в 
националното ни законодателство;  
 приемане  на  неотложни  мерки  за  повишаване 
равнището на пенсионното осигуряване; 
 разработване  на  дългосрочна  програма  за 
икономическо  осигуряване,  адаптирана  към 
съвременните  икономически  отношения,  при  това 
основно  внимание  да  се  отдели  на  участниците  в 
бойните  действия,  на  военноинвалидите,  на 
членовете  на  семействата  на  военнослужещите, 
загубили човека, който ги издържа; 

 подкрепа на покупателната способност на всяко 
семейство  на  военнослужещи  в  условията  на 
продължаващ ръст на цените и поскъпващия живот 
чрез  системна  индексация  и  компенсационни 
плащания; 
 уточняване  на  механизмите  за  възстановяване 
на изгубената връзка между размера на пенсията и 
паричната издръжка на военнослужещия; 
 осигуряване  на  радикално  решение  на 
жилищния проблем във вВъоръжените сили. 
Съвсем  актуално  е  създаването  на  ефективна, 
динамично  развиваща  се  система  за  социална 
адаптация  на  военнослужещите,  успяваща 
оперативно  и  гъвкаво  да  преустрои  своите 
структурни  подразделения,  с  цел  най‐добро 
прилагане на социалната политика на държавата в 
живота  чрез  разклонена  мрежа  от  органи  на 
държавната  социална  служба,  на  местното 
самоуправление, на обществените организации. 
В  съответствие  с  това  изискване  специалистът  от 
дадената сфера следва: 
 да  има  добра  професионална  подготовка, 
знания  в  различни  области  на  психологията, 
педагогиката,  социологията,  законодателството, 
икономиката  и  организацията  на  производство, 
информатиката,  математическата  статистика  и 
много  други  общопрофесионални  и  специални 
дисциплини; 
 да  притежава  достатъчно  висока  обща  и 
професионална  култура,  да  бъде  високо  ерудиран 
човек, което предполага наличие на добри знания в 
областта на хуманитарните науки; 
 да  има  информация  за  съвременните 
политически,  социални  и  икономически  процеси  в 
обществото,  да  бъде  широко  осведомен  за 
жизненото  равнище  и  проблемите  на  различните 
социални групи от населението; 
 да  предвижда  последствията  от  своите 
действия,  твърдо  да  провежда  в  живота  своята 
позиция; 
 да  притежава  определена  социална 
приспособимост  във  връзка  с  разнообразието  на 
контингента,  нуждаещ  се  от  съветите  на 
специалиста по социална дейност; 
 необходимо  е  умело  да  контактува  и 
предразполага  към  себе  си  „трудните” 
подрастващи,  сираците,  самотните  жени,  хората  с 
ограничени  възможности,  много  възрастните, 
хората, намиращи се в реабилитация и др.; 
 да  притежава  професионални  умения  и  опит, 
способни  да  предизвиква  симпатия  и  доверие  у 
околните,  да  пази  професионалната  тайна,  да 
проявява деликатност по всички въпроси, засягащи 
интимните  страни  от  живота  на  човека;  да 
притежава  емоционална  устойчивост,  да  бъде 
готов  за  психически  натоварвания,  да  избягва 
невротичните  отклонения  в  собствените  си 
преценки  и  действия,  въпреки  възможните 
неуспехи (реакции не по същество, откази и т. н.); 
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 да умее добросъвестно да изпълнява своя дълг, 
оставайки  спокоен,  доброжелателен и внимателен 
към подопечния; 
 да  умее  да  взема  нужното  решение  в 
екстремални  ситуации,  да  формулира  своите 
мисли, грамотно и разбираемо да ги излага. 
В обобщение на  така представените фрагменти на 
социалната  адаптация  на  военнослужещите, 
освободени  от  военна  служба  и  преминаващи  в 
запас,  считаме,  че  тя  следва  да  се  разглежда  като 
елемент  на  една  цялостна  система  за  социална 
работа  и  защита  на  интелектуалния  капитал  в 
страната  ни,  притежаващ  знания  и  умения,  които 
носят  добавена  стойност.  И  тъй  като 
военнослужещите  са  част  от  този  капитал,  от 
качеството  на  провежданата  социална  работа  по 
адаптирането  им  към  цивилния  живот,  се 
детерминират  възможностите  за  тяхната 
безболезнена адаптация към цивилния живот и за 
ефективно използване на техните компетентности и 
компетенции,  носещи  стойност  и  конкурентно 
предимство.  Ние  нямаме    претенции  за 
всеобхватност  на  изследваната  от  нас 
проблематика, но имаме претенции за принос към 
научното  познание  в  областта  на  социалната 
адаптация  на  военнослужещите,  напускащи 
редовете  на  въоръжените  сили  и  Българската 
армия, чрез представения от нас нов поглед на този 
тъй  актуален проблем  в  условия на  затвърждаващ 
се  бюджетен  дефицит  и  динамични  промени  в 
средата  за  сигурност.  А  ефективността  от 
реализацията  на  една  икономически  обоснована 
система за социална адаптация и закрила е в пряка 
зависимост  от  съблюдаването  на  принципите  за 
законност,  лоялност,  безпристрастност, 
отговорност,  професионализъм,  компетентност, 
позитивност,  достъпност,  хуманност,  прозрачност, 
еднаквото  отношение  към  потребителите  на 
социалните  услуги  и  зачитането  на  достойнството 

на  военнослужещите  и  цивилните  служители, 
редом  с  всички  останали  членове  на  нашето 
общество. 
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