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роведеното изследване показва, че от гледна точка на възможностите за 

привеждане в съответствие със съвременното ниво на информационните 

технологии е необходимо интегриране в единна комуникационно-информационна 

система за наблюдения и оповестяване – за действието на организирани престъпни групи 

извършващи насилствени действия и сексуална експлоатация. С интегрирането на системите се 

създава на единна информационна картина за превенция на насилието и се появяват възможности 

за: 

- координиране действията на всички министерства, техни структури, организации, 

ведомства и фирми за превантивни и възстановителни мерки при събития с такъв характер; 

- оперативно взаимодействие с аналогичните системи на съседни страни; 

- своевременно, ясно, еднозначно и точно уведомяване на обществеността за произтекли 

събития и процеси; 

- съкращаване на времето и разходите при превенция и преодоляване на последици от 

възникнали събития; 

- предотвратяване разрастването на последствия от събития с нежелан характер, опазване на 

населението и намаляване на човешките и материалните загуби от произтекли събития. 

Вътрешните трудности са недостатък на волята, характера, некомпетентното умение да се 

налагат отношения и да се управляват сили и средства. Външни трудности са съпротива на хора 

и обстоятелства, конкуренция, страх от предстоящи трудности и други. [1] 

Основни белези при дефиниране на операциите са комплекстност, уникален характер, 

отражение върху множество елементи на средата, развитие с голяма бързина, висока степен на 

не предсказуемост и висока степен на риск. Управлението се базира на следните подходи: 

комплексен, процесно ориентиран и централизиран. Елементите на управлението в операции в 

отговор на домашно насилие включват: 

- осигуряване на навременна и точна информация за същността и обхвата на ситуацията; 

- информация за статуса на наличните ресурси; 
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- консолидиране на информацията; 

- координиране действията на структурите на национално равнище; 

- координиране на действията на над национално равнище при трафик на хора с транс 

граничен характер; 

- осигуряване на комуникацията между държавните структури и неправителствения сектор. 

Етапите са: мониторинг; идентифициране на опасността; управляване и овладяване на 

криминалната ситуация; заключителни действия (Фиг.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Методологична рамка на функциониране на системата 

 

Анализа на Фиг.1 показва, че приоритетите са, на първо място, запазване живота, здравето 

и сигурността на хората, след което се минимизират вредните последствия. Ключовите фактори 

се групират в областите ресурси, инфраструктура, време, информационно превъзходство. 

Гледните точки за работа са в съответствие с организацията и процесите. Аспектите, които 

следва да се отчитат, са оперативен анализ, структуриране. Основните данни, които се използват 

при разчетите, са свързани със стандартни ресурси, организационни структури, планове, 

мрежови графици, етапи и текстове. Чрез компютърни симулации на базата на стратегически 

анализ и на оперативно ниво могат да се получат добри предварителни резултати за подготовката 

на елементите от системата. Планирането, което се извършва, е предварително – свързано с 

превантивните мерки; в реално време, когато се прилага в практическа ситуация, задължително 

в диалогов и/или друг вид режим. Обектите на планиране са време, ресурси и капацитети. 

Съществен елемент от планирането е балансирането на капацитетите. Планирането на времето е 

целесъобразно да става по видовете данни, поддържани от системата: твърди (фиксирани), 

прогнозни (планови), актуални (реални), автоматични (детерминирани) (Фиг.2). [3] 
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Фиг. 2. Схема на взаимните връзки на системата за управление 

 

Съгласно анализа на връзките на Фиг.1 видовете капацитети са нива (количества) за 

материалното осигуряване на процесите, капацитети на техническите и помощните средства, 

човешки ресурс. Планирането на капацитетите е на база дейност, ресурс и прогноза. 

Балансирането им се постига по три способа: оценяване на ситуацията в реално време, 

оптимизиране на изискванията, симулативно проиграване и инкорпориране на вариантите. При 

планиране на ресурсите се различават следните видове: суровини, продукти, услуги (труд), 

технически средства, човешки ресурс, финансови средства и др. Обхватът и дълбочината на 

планирането са в зависимост от обхвата и степента на интегрираност на системите и включва 

основен запис за всеки вид ресурс; присъединяване на ресурси; блокиране на ресурси; 

поддържане на неснижаем остатък от ресурси. Информационната система извежда следните 

видове данни и справки: 

- исторически (архивни) данни; 

- предварително дефинирани справки, отчети, анализи; 

- разрез и детайлност, съобразени с правата и нуждите на потребителя; 

- различни видове представяния на данните (табличен, графичен); 

- вградени инструменти за създаване на справки без писане на код; 

- дефиниране на правата за достъп до информацията и висока степен на защита; 

- връзка с външни системи; 
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- система за алармиране; 

- персонифициране на информацията. 

Подготовка на ръководителя (лидера) в управленския процес е един от основните въпроси 

в операциите в отговор на цялостната подготовка на управленския процес при овладяване на 

ситуация. Етапите, през които се преминава в управлението на операциите са пряко свързани с 

управленските умения на лидера. Направен е анализ на лидерските умения, необходими за всеки 

етап от управлението при превенция на насилие. [2] 

Етап 1 – „Наблюдение на рисковите фактори, ранно предупреждение и предварително 

прогнозиране на развитието на събитието”. Обхваща дейностите за събиране, обработване, 

обобщаване и сравняване на получената информация, както и подготвяне на предварителна 

прогноза за развитие на следствената процедура. Все повече е наложително на този етап да се 

извърши оценяване на риска от развитие на събитието и възможните последици от неговото 

действие. Всяко стабилно състояние може да бъде дестабилизирано от съществуващите 

предизвикателства, рискове и заплахи. Дестабилизирането започва, когато от дадено 

предизвикателство, поради неефективно въздействие, се стигне до активиране и то се превърне 

в риск и заплаха. Лидерските умения се изразяват в запазване на стабилността. [3] 

Етап 2 – „Оценяване на ситуацията и възможните алтернативи за реагиране”. Този етап е 

ключов за процеса на управление при операции в отговор на домашно насилие. Характерни 

дейности са провеждане на експертен анализ на ситуацията, изготвяне на възможни прогнози за 

развитие на обстановката, политико-икономическа оценка на ситуацията, набелязване на 

варианти за реагиране, сравняване и оценяване на различните алтернативи, избиране и 

утвърждаване на вариант за реагиране, издаване на постановление (директива, заповед) за начало 

на планиране на операция за реагиране в отговор на криминалните действия. От значение през 

тази фаза е да се привлекат колкото може повече експерти в отделните области, които да 

подпомогнат лидера и органите за управление за изготвяне на реалистична оценка на ситуацията 

и най-приемливия вариант за реагиране. Например могат да се привличат експерти не само от 

МВР, институтите за изследване на общественото мнение и сигурността, и др., но и от областта 

на науката и технологиите, специалисти по социология, психология, дипломати, финансисти, 

политолози и т.н. Гледната точка на ръководителя е, че това е вземане на решение при 

извънредни обстоятелства, които могат да имат съдбоносни последствия за личността и 

обществото. [4] 

Етап 3 – „Подготовка и утвърждаване на плановете за реагиране на деянието”, може да 

протече различно, в зависимост доколко ситуацията отговаря на предварително изготвените 

планове за реагиране. Във всички случаи обаче тук се включват дейностите дефиниране на 

мисията (мисиите) на операцията; анализиране на текущите способности за нейната реализация; 

планиране осигуряването на мисията; планиране на спомагателни мисии. Плановете за реагиране 

се обобщават в концепция за реагиране на криминалното деяние и/или оперативен план/планове. 

Във всички органи и нива на управление в хода на предварителното планиране, на основата на 

възможните сценарии и на способностите, следва да се разработят планове за реагиране на 

всички възможни ситуации. Ето защо в случаите, когато естеството на събитието изисква 

незабавна реакция, близка до тази в предварително изготвените планове, се прави само кратък 

анализ на варианта за действие и корекция в плана за реагиране при необходимост, след което се 

прилагат мерките или се провежда операция за реагиране в отговор на насилствените действия. 

Във всички случаи незабавно се пристъпва към провеждане на всички посочени дейности като 

непосредствено планиране за реагиране при създадената ситуация. Така се съвместяват двете 

фази на планиране и на реагиране в отговор на криминалното действие. Организационният 
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подход при управлението изисква изграждане на рамка на правомощия, установяване на връзки 

между центровете за вземане на решения, създаване на група за критична информация, създаване 

на правила и проиграване на практика. [2] 

Изграждането на рамка на правомощия означава да се постигне съгласувана дефиниция 

на процеса на управление, както и ясно очертани правомощия и задължения (за предпочитане в 

писмен вид) и връзки между центровете за вземане на решение, да се изградят система и мрежи 

за ефективно сътрудничество и да се развие готовност за мобилизация на силите за една обща 

кауза. 

Превенцията се свързва с предвиждане на потенциални ситуации, поддържане на пълна 

осведоменост за потенциалните обективен анализ на информацията за развитието на събития, 

които биха могли да доведат до криза, и конструктивна намеса в пред кризисни ситуации. 

Реагирането е основният елемент от дейността на лидера и обхваща следните елементи: 

осмисляне на ситуацията; преодоляване на първоначалния шок; избягване загубата на доверие; 

активиране на мрежите и групите за критична информация; формулиране на позиция; 

разработване на план за действие; мобилизиране на вземащите решения. 

Преодоляването на първоначалния шок се базира на някои основни правила, които следва 

да се отчетат: системите за предупреждение са уязвими; скоростта на събитията може да попречи 

на разбирането на същността и на начина на действие; криминалното събитие може да е масирано 

и унищожително; лицата и организациите може да са стресирани; действията в дадена ситуация 

може да се окаже в непозната област; системата може да се върне към практики от миналото, а 

настоящата система да изисква изменения. 

Избягване загубата на доверие означава да не се вземат прибързани решения и да не се 

стига до необмислени заключения, което да доведе до объркване в началните контакти със 

средствата за масово осведомяване и надценяване или подценяване сериозността на 

криминалното събитие за обществото. 

Формулирането на позиция означава лидерът да дефинира проблема, да му даде име, да 

направи първоначална преценка за сроковете и графиците и да реши какъв ще бъде основният 

начин за действие. [2] 

Етап 4 – „Провеждане на операция за реагиране в отговор на събитието”. Това е най-

продължителният етап и е свързан с изразходване на големи количества ресурси. Възможно е да 

се изпълнява паралелно с предходния етап на планиране, което е практика в колективната 

система за реагиране при такъв вид криминални действия. Това, макар и в по-редки случаи, може 

да се случи и в национален мащаб, особено при крупни трафикантски операции за сексуална 

експлоатация, продажба на робини за проституиране или при непредвидена ситуация. 

Разрешаването на последствията е свързано с координиране осведомеността на обществото. То 

се постига със средствата за масово осведомяване, като се определи говорител, търси се 

възможност той пръв да дава информация, да казва истината, без да се правят коментари. 

Управлението на системата включва отделяне на управлението от всекидневните 

дейности; контрол над вътрешните комуникации; пренастройване на екипите за посрещане на 

събитията; гарантиране за наличие на овластени структури за вземане на решения; организиране 

на действията и използване на експертите. Необходимо е да се създаде мрежа за взаимодействие 

между експертите, като се отделят от мястото за вземане на решенията и се следят публичните 

им коментари. Трябва да се прояви реализъм относно техните способности, които допринасят за 

вземане на решенията. 

Етап 5 – „Връщане към състоянието на стабилност”. Този етап също е продължителен и е 

свързан с разход на ресурси. Протича в условия на прекратено въздействие и невъзможност за 
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нов начин на живот. Етапът може да включва стабилизиране на политическите, социалните, 

икономическите, етническите и други условия и възстановяване сигурността на обществото и 

неговите граждани. 

На този етап фокусът е в изпълнение на решенията и връщане към нормално състояние. 

При възстановяването се управлява процесът до самия край, като справянето с последствията 

означава да се управлява системата, да се координира осведомеността на обществото (средства 

за масово осведомяване и слухове) и да се използват по подходящ начин консултиращите 

експерти. Основните дилеми пред лидера при управление на операции в отговор на насилието са 

свързани със следното: минимизиране на провокацията; съхраняване опциите на опонентите; 

манипулиране параметрите на риска за опонентите; максимизиране броя на въвлечените сили и 

средства за разрешаване на събитието; „победа” или „избягване на риска”; поемане на 

задължения и коректност. [2] 

Изискванията към процеса на вземане на решения в операциите се свързват с 

информационно осигуряване, използване на алтернативи, завършеност, навременност, 

осъществимост, контролируемост, гъвкавост и перспективност. Стратегическият лидер се 

изправя пред дилемите стратегическо (оперативно) мислене, материални (емоционални) 

интереси, ненамеса (държа събитието в ръцете си), висока/ниска обществена реакция, 

кратък/дълъг срок на решаване на проблема, да го направи добре/да изглежда добре. Грешките, 

които трябва да се избягват от лидера, са отричане (това не може да се случи тук); подценяване 

на събитието; технократизъм; мокро управления (решенията вземам аз); да „огрея” навсякъде. 

[1] 

При разпределянето на нивата на способност между отделните власти трябва да се реши 

как да се определят отговорностите за разработване и поддържане на способностите между 

отделните нива на управлението, между отделните юрисдикции. Нивата на риска и ресурсното 

осигуряване са на различно равнище в отделните юрисдикции на територията на страната. 

Необходимо е всички равнища на властта да поддържат съществуващите компоненти от 

системата за реагиране и успоредно да ги развиват в съответствие с националните приоритети за 

повишаване на дадена способност, за координиране между всички системи и други. За 

изпълнението на изброените приоритетни дейности по всяка вероятност ще се наложат промени 

в законодателството на България. 
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