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Abstract: The critical scrutiny of the system is the belief that governance has been transformed into a clear and 

simple understanding of the execution of orders at all levels. The implementation of management involves 

coordination and communication with: relevant senior subordinate leaders and those performing the task and 

logistics organizations and civilian agencies. 
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собенното в анализа на резултатите от изследване критериите приемливост е, че 

първите данни показват реално отчетените стойности, а вторите изчислените по 

приетите критерии на системата за превенция. Във изчислителната процедура се 

работи с имагинерни величини и се прилага подхода на тегловите коефициенти. В 

действителност по данни на специализираните структури, действителното състояние на 

проблема е много по-тежко. За това доказват различните случаи на търсене на помощ от 

консулските и дипломатически мисии. Съществен момент в системата за превенция е 

организационната култура – култура на организацията, базирана на съвкупност от ключови 

ценности и образуваща общ контекст на всичко, което се извършва в нея. Развитата 

организационна култура в системата е стратегическо конкурентно предимство, което не може да 

бъде откраднато или копирано. Използването на механизми за управление на информацията е 

концепция, която се използва за обучение, фиксиране, обмен и прилагане на знания за борба с 

проституцията. Те представляват управление на среда, в която знанието може да се открива, 

фиксира, обменя, извлича, потвърждава, предава, приема, адаптира и използва. Управлението на 

знанието в „система за превенция на домашното насилие” задължително следва да се 

структурира по траекторията на „трансформационния” контур на получаването на знание за 

проблематиката и за структурите пряко ангажирани с противодействието. Това би позволило 

калкулираното в системата на знание насочено към усъвършенстване вътрешната оперативност 

и към промяна на оперативните стратегии. [1]. Надзор е техниките които включват: проверка на 

точки от плана, инспекции, отчети за ситуацията и лично наблюдение. Непрекъснато се оценяват 

такива променливи случайности като умора, пригодност за обслужване на екипировката и 

околната среда. Управлението подлежи на промяна винаги, когато трябва да се запази и 

поддържа допустимия статус.  Оценка след изпълнението на задачата, лидерите и личният състав 

оценяват колко добре е бил изпълнен процесът на мениджмънта на превенцията по следните 

показатели: определят как този успех може да бъде продължен и при следващата мисия; 

обобщават и разпространяват научените техники, така че и други да могат да използват този 

опит; разглеждат ефективността на оценката при идентифициране и точно преценяване на 
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вероятността и теглото на случайностите, понижаващи готовността за изпълнение на задачата; 

оценяват ефективността на всяко управление за намаляване или изключване на риска, 

включващо оценка на ефективността на комуникирането и прилагането му.  

 

Тежестта на дейностите 

Тежест на мероприятията W (S) 

Оценка на действията 
Характер на действията 

Степен Описателен признак 

1,0 Малки Просветни мероприятия 

3,0 Значителни Оценка на здравния статус 

7,0 Сериозни Психични и физиологични фактори 

5,0 Опасни Сериозни здравни проблеми 

 

Дейностите на превенцията G се изчислява по зависимостта: G=P(S).W(S).E и 

ефективността на всяко мероприятие от превенцията се ранжира съгласно таблицата  

 

Степенуване на мероприятията 

Оценка на мероприятията ( G ) 

Степен Ниво Описателен признак 

1 до 20 Много ограничени но приемливи мероприятия. 

2 от 20 до 70 Малък ефект но изискващи внимание 

3 от 70 до 200 
Умерени резултати, необходимо е да се предприемат мерки с 

коригиращо действие. 

4 от 200 до 400 
Голяма ефективност, необходимо е незабавна оценка на 

условията за превенция. 

5 над 400 Основните дейности са в правилната посока на превенцията. 

 

В зависимост от нивото на ефективност се предприемат действия, които синтезирано се 

представени в таблица  

 

Типови в зависимост от степента на ефективност на мероприятията 

Степен Ниво на риска Решения Действия 

1 G < 20 Ефективността е малка Не са необходими защитни мерки. 

2. 20<G<70 

Мероприятията са на 

приемливо ниво, но би 

могъл да се 

оптимизират 

Съществуващите мерки се сравнява с 

нормативните изисквания. Прави се 

проверка на ефективността. При 

неблагоприятно сравнение се предлагат 

усъвършенствани решения. 

3. 70<G<200 

Оценката е 

задоволителна и 

ефективни 

мероприятия 

Мероприятията трябва да бъдат 

оптимизирани. 

4. 200<G<400 
Повишена ефективност 

на мероприятията 

Незабавно се предприемат мерки за оценка 

на превенцията  

5. G > 400 
Голям степен на 

ефективност 

Приемат се основните дейности и се 

подготвят нови действия. 
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Матрица за оценка на дейностите по превенция 

Случайни събития ВЕРОЯТНОСТ 

Тегло/Ефект Степен Често 

А 

Възможно 

B 

Случайно 

C 

Рядко 

D 

Невъзможно 

E 

Катастрофално I E E H H M 

Критическо II E H H M L 

Ниско III H M M L L 

Пренебрежимо IV M L L L L 

E - изключително висока степен 

H - висока степен 

M - умерена степен 

L - ниска степен 

 

Критерии за приемливост на управлението на превенцият 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка на случайностите в елементите на ситемата за првенция 

Събитие № 

ОЦЕНКА НА СЛУЧАЙНОСТИТЕ 

(описание на вероятността за настъпване на събитието и 

неговото тегло) 

Ниво на оценка за 

всяка случайност 

1. 
Вероятност- P(S) = 0,5 

20<G<70 
Тегло- W(S) = 1 

2 
Вероятност- P(S) = 1 

20<G<70 
Тегло- W(S) = 1 

3 
Вероятност- P(S) = 0,5 

200<G<400 
Тегло- W(S) = 3 

4 
Вероятност- P(S) = 3 

200<G<400 
Тегло- W(S) = 3 

 

Проведените изледвания и анкети показват следните резултати от прилагане на система 

за превенция на проституцията в графичен вид. 

 

Поддържане - способност или адекватност на хората, екипировката, доставките и удобствата, 

необходими за прилагане на съответно управление. 

Стандарти - насочването и процедурите за прилагането на управлението са ясни, практични и 

специфични действия. 

Тренировка - знанието и уменията са адекватни на прилаганото управление. 

Лидерство - лидерите са компетентни да прилагат управлението. 

Индивидуалност - отделните участници в операцията са с достатъчно ниво на самодисциплина за 

прилагане на управлението. 
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Фиг. 1. Изменения икономическите показатели за периода 2007–2011г. 

 

   
Фиг. 2. Социална и семейна среда за периода 2007 – 2011 г. 

 

Анализа на Фиг.1 и Фиг.2 показват, че рисковите групи са на възраст 23 – 30 години, което 

е основен фактор. Данните показват, че съществен момент е семейната и социална среда, което 

е обект на системата за управление са икономическите показатели. В изследването се използва 

извадката над 120 души, което потвърждава достоверността на данните. В чисто финансов аспект 

резултатите са за три годишен период и отразяват характеристиката на организираните 

престъпни групи в това число и свързаните с трафик на хора. Резултатите са представени в 

графичен вид и за тях системата за превенция не може да използва предложените подходи за 

ограничаване на проституцията [2]. Следователно може да се приеме хипотезата свързана с 

криманализиране на процеса и приемане на законови мерки за ограничаване този вид престъпна 

дейност. Отговорът на тази амбициозна задача за реализация на промени във вид на начинания, 

инициативи, иновации и дейности е много труден след радикалните промени в обкръжаващата 

ни среда, които обезцениха натрупаните национални традиции, знание и опит през изминалите 

години. Днес необходимостта от ново творческо поведение в динамично променящата се 

хаотична социална среда и от общ универсален подход за ефективни и ефикасни промени е 

повече от наложителна. Архитектурният подход е основаван на идеята за производство на 

потребности от знания и дефинира най-общите съвкупности от знания за успешна реализация на 

промени, стратегическите цели, средствата за тяхното постигане, концепциите и моделите за 

рационално поведение на системата и методологията за вземане на решения и стратегическо 

ръководство. [3]. Той е инструментът за ефективен баланс между упражняването на власт и 
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провеждането на национално отговорна политика с цел ефективно управление на иновационните 

процеси в рамките на трите императива – ресурс, сила и опит. Архитектурният подход формира 

теоретичната база на съвременната технология на промените изучаващи структурата, методите 

и свойствата на стратегическото поведение. Много често се провежда политика на медийна изява 

вместо съвместно разработване на стратегия за ограничаване на насилието и експлоатация. Под 

натиска на острата потребност не от излишно теоретизиране, а от нови, практически полезни 

наставления и ръководства за реализация на ефикасни авангардни практики, той като подход 

концентрира всички сили на енергия, творчество и съзнание на ръководители и началници, 

научни специалисти и експерти за разработване на инструменти за управление на инициативите 

в системата за превенция. Архитектурният подход обобщава взаимодействието, интеграцията, 

командването и управлението, като осигурява синергизъм, свързвайки блестящите научни идеи 

с най-добрите практики в единно цяло. [4]. В нова епоха на управление на йерархичните и 

мрежови структури, в организационното поведение, отношение към целите и ресурсите на 

структурите от системата се очертават нови задължителни за спазване изисквания:  

-промяна на досега ресурсно ориентираните ни стратегии, т.е. разполагахме с ресурси, 

умения, капацитет и на тази база определяме целите и задачите, които чрез тях можем да 

реализираме; 

-наложително е преминаването към целево ориентирани стратегии, т.е. имаме ясно и 

коректно определени цели, които трябва да се постигнат със конкретни задачите, чието решение 

трябва да бъде намерено. 

Необходимо е да бъдат открити пътищата за създаване на тези ресурси от знания, умения 

и капацитет, чрез които да реализираме тези цели, защото вече не може да се въоръжим със 

сертифицирани от нас самите способности и да си въобразяваме, че ще са ни достатъчни да 

играем успешно по определените от самите нас правила на играта. Превенцията на 

проституцията изисква непрекъснато създаване и развиване на способности в обозрима 

перспектива, а не удобни за средствата за масова информация. 
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