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Abstract: The elements that make up the prevention system are subject to a wide range of impacts - man-made 

factors and human intervention. The complete or partial cessation of individual actions or a change in the 

principles of governance can have significant consequences for the younger generation, the economy and the 

social environment. Depending on the vulnerability of these elements and their complete or partial destruction, 

as well as their impact on the psyche and health are assessed as more or less critical. 
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 настоящата методология, като се отчита спецификата на общественото ниво, се 

разглеждат само преките и косвените (непреки) загуби вследствие на насилието. 

Върху представените основи е създадена комплексна „Методология за оценка на 

системата за превенция на домашното насилие на социално ниво”. Тя е съобразена с 

нормативните изисквания в България, и по-специално – със Закона за борба с насилието над хора, 

НК и Конституцията на РБ, както и с факта, че в териториален план се определя и води на ниво 

Община и Област, а в национален план – на ведомствено ниво (министерства). Тя отчита и 

европейските препоръки и добри практики, като не третира проблема по начин, съществено 

различен от Европейския. [2]За оценка на носилие на територията на общината по 

методологията, със заповед (разпореждане) на кмета се съставя специална комисия, като в нея се 

включват:  

- Служителят от общината по социални дейности и защита от домашно насилие, като и 

отговаря за разработването на плана за защита при насилие, както и взема участие в 

работата на комисията за оценка на системата за превенция;  

- Специалисти от общинското Звено по сигурност и управление при домашно насилие, което 

има прякото задължение за извършването на оценката на системата за превенция, като и в 

разработването на мероприятия за плана за превенция на проституция;  

- Специалисти и експерти от териториалните звена на министерства и ведомства, които имат 

отношение за борба с насилието на територията на общината, или определени задължения 

свързани с нея;  

- Инспектори и експерти от Областната дирекция на „Национална служба за борба с 

организираната престъпност.  

Предлаганата методология за оценка на елементите на системата за превенция се базира 

на следните принципи:  

В 
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1. Като интегрална мярка за критичността се приема оценката на риска от дадения обект 

(проституцията).  

2. Рискът на определен обект се определя като функция на три параметъра (оценки): 

- Заплахата върху обекта – вероятността за насилие, неговата интензивност и характер;  

- Последствията/пораженията в обекта от прякото въздействие на насилието – нанасяне 

на физически и психически увреждания (преки загуби);  

- Взаимното влияние между обектите от инфраструктурата и загубите, причинени от това 

насилие (непреки загуби).  

В този случай обобщената оценка на критичността на обекта на системата добива вида:  

Риск = F(Насилие, Последствия, Взаимно влияние) 

а) Параметърът „насилие” се определя от характеристиките “тип на насилието”, 

“интензивност на насилието” и „вероятност за случване”. Насилията могат да произлизат от не 

желание да изпълняват поръчки, особености на средата, както и от човешкото поведение. В 

последния случай трябва да се разглеждат преднамерени и непреднамерени човешки действия, 

чийто резултат според Закона може да се класифицира като „престъпни” (събитие, свързано с 

наличие или проява на извънредни обстоятелства).  

б) „Последствия” или „поражения” се оценява като ниво на очакваните поражения при 

проявление на определено насилие. Очакваните резултати от насилствени действия се определят 

експертно, като се разпределят главно в следните сфери (обобщени категории):  

- обществен (човешки) ефект (брой/процент от засегнатите хора);  

- икономически ефект (значимост на трансферите на парични потоци в резултат на насилие);  

- влияние върху физическите и физиологически показатели на човешкото здраве;  

- политически ефект;  

- психологичен ефект;  

- последици за общественото здраве.  

в) Параметърът „Взаимно влияние” се оценява (изразява) като ниво на очакваните непреки 

загуби. Те се изразяват в нарушаване на психологическите травми от насилие, както и от прякото 

„изпиране” на парични средства.  

Преките загуби са в много силна зависимост от чувствителността (уязвимостта) на обекта, 

т.е. доколко той издържа или не издържа на едно или друго въздействие, било то физическо или 

финансово (преднамерено и непреднамерено). Непреките загуби са естествен резултат от 

намалението и доставянето на сексуални услуги – тук се включват загубата на приходи и по-

високите разходи за издръжка от страна на съпруга.  В такъв случай те се разглеждат като сложна 

система от взаимодействащи си компоненти. Освен преките и непреки загуби, в оценките следва 

да се вземат предвид и т.н. вторични загуби от насилието. Вторичните загуби се проявяват 

известно време след насилието и се проявяват в резултат от понижаване на финансовия статус, 

повишаване на психологическите и физически аспекти на здравето, нарастване на 

противоречията в социалната среда, намаляване на жизнения стандарт. Като допълнение трябва 

да се добавят и някои специфични ефекти като дълготрайни поражения върху социалните 

контакти с роднини и приятели и др.(Фиг.1).  
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Фиг. 1 Структорно – логически връзки на оценката 

 

Непреките загуби се оценяват чрез експертен анализ и оценка на чувствителността и 

взаимното влияние на обектите в системата на превенция, водещи до нарушаване на тяхното 

нормално функциониране. Обектите, които отговарят на съответните критерии се включват в 

списъка на оценяваните обекти. За всеки обект от получения списък, по сектори се извършва 

експертна оценка по следните критични фактори: уязвимост (1), защитеност (2), критичност 

(3), зависимост (4), взаимозаменяемост (5), символно значение (6). Експертът отговаря на 

въпросите, като дава степенувана оценка в диапазона от 0 до 10. „0” е минимална оценка, която 

определя обекта като некритичен (неподатлив на външно въздействие), а 10 –максималната 

оценка, която го дефинира като абсолютно критичен. След попълване на Таблицата за сексуално 

насилие от даден сектор се преминава към Таблица, в която се попълват дадените от експертните 

оценки за всички обекти от даден сектор по отношение на критичните фактори уязвимост, 

защитеност, критичност, възстановяемост, зависимост, взаимозаменяемост, символно значение. 

От таблицата чрез сборуване се получават общи оценки за всеки обект и за сектора като цяло. 

След попълване на данните за всеки сектор се преминава към Таблица – обобщена таблица 

за всички сектори по отношение на избраните критични фактори. 

Резултати от секторния анализ  

Вследствие на секторния анализ се получава следната информация:  

1. Предварителна оценка на обектите по отношение на отделните критични фактори 

(Таблица);  

Определяне на 

критичните 

сектори и 

потинциално 

опасните обекти 

Данни от 

ведомственит

е структури 
Оценка кои сектори 

са критични – 

секторен анализ 
Данни от не 

правителствени 

структури 

Нормативни 

докумети 

Списък сас сектори 

и под сектори 

Експерти по разлини 

сектори 

Експерти: 

- психолози, 

- оциални работници, 

- психотерапефти, 

- служители от МВР, 

- здравни специалисти 
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2. Обща характеристика на секторите в общината по отношение на отделните критични 

фактори (Таблица);  

3. Предварителна оценка за проблемите в общината предвид оценките по критичните 

фактори.  

На този етап се определят преките вреди вследствие на възникналото конкретно сексуално 

насилие. Оценката на уязвимостта на елементите се извършва, като се използват данните за 

вероятността за възникване на тези насилия с определена интензивност. Оценката на 

пораженията се извършва отделно за физически, психологически и физиологични наранявания. 

По този начин може по-ясно да се определи характера и особеността на обекта от сексуално 

насилие. [6] Резултатите от процеса на оценка на заплахата се оформят в табличен и/или 

графичен вид върху техническата документация на системата за превенция на проституцията. 

Входни данни за оценка на уязвимостта са: 

- социално-икономическата характеристика на изследваните социални групи; 

- информацията от предходния етап „Оценка на сексуално насилие” – тип на насилито, 

вероятност за възникване и проява на пораженията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Идентифициране, описание (характеризиране) и оценка на домашно 

насилие. 

 

 

Данни от 

ведомствени

те структури 
Оценка на сектора 

домашно насилие Статистически 

данни 

Нормативни 

докумети 

Оценка на 

насилието 

Експерти  

Експерти: 

- психолози, 

- оциални работници, 

- психотерапефти, 

- служители от МВР, 

- здравни специалисти 

Вероятностни 

оценки 

Ф 2 3 4 4 

О 1 3 4 5 
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Дефиниране на 

основните понятия 

и единна 

методология на 

оценката 
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Методите за оценка на пораженията при такъв вид насилие се делят на две групи: 

- Методи, основани на априорни (предполагаеми) оценки, получени в резултат на 

теоретични модели и аналогии; 

- Методи, основани на апостериорни оценки (оценка на мащабите на вече възникнали 

насилия). 

Предполагаемите щети от настъпване на насилието за всеки обект се изчисляват поотделно 

за трите вида поражения по формулата [5]: 

G1х(Сумарни загуби за обект 1) = Р(б1м) х З1,б1м + Р(б1ср) х З1,б1ср + Р(б1г) х З1,б1г 

+ Р(б1к) х З1,б1к + ..... + Р(бnм) х З1,бnм + Р(бnср) х З1,бnср + Р(бnг) х З1,бnг + Р(бnк) х З1,бnк 

където: ־ G1х(Сумарни загуби за обект 1) са сумарните наранявания в 1 обект от даден 

вид; ־ Р(б1г) … Р(бnг) са вероятностите за настъпване на насилието 1..n с интензивност 

(величина) голяма, съответно средна, малка и катастрофална; ־ З1,б1г .... З1,бnг означава щети 

за обект 1 при случване на насилие 1 … n с интензивност голяма и т.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Оценка уязвимостта на елементите от системата за превенция по отношение 

на сексуални насилия [3] 

 

За улеснение изчисленията се провеждат чрез попълване на съответни таблици. Въвеждат 

се съответните резултати (данни) от предходните етапи на анализа и се използват предложените 

стойности за експертни оценки на преките последици от насилието, съдържащи се в общата 

оценка която се състои от сумата на оценките за трите основни компонента на преки щети и се 

определя по формулата: 

G1(Сумарни загуби за обект 1) = G1чз(Сумарни загуби за обект 1) + G1мз(Сумарни 

загуби за обект 1) + G1еп(Сумарни загуби за обект 1) 
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където: G1(Сумарни загуби за обект 1) – сумарни щети в обект 1 – обща оценка на 

пораженията; G1чз(Сумарни загуби за обект 1)) – сумарни наранявания в обект 1; 

G1мз(Сумарни загуби за обект 1) – сумарни материални вреди в обект 1; G1еп(Сумарни 

загуби за обект 1)) – сумарни последствия в обект 1. 

От получените до тук резултати могат да се определят: - Обекта, който би понесъл най-

големи преки вреди вследствие на сексуално насилие; - За всеки обект - заплахата, която би 

донесла най-големи вреди – от максималната стойност на произведението „вероятност за 

увреждания” Х „щети”, класирани в три групи – физически, психологически и физиологични 

наранявания; - Насилието, което би донесло най-големи сумарни загуби в общината. Взаимното 

влияние може да се прояви като зависимост и взаимозависимост. [5] 

- Зависимост е свързване или връзка между две събития, чрез която състоянието от едното 

събитие влияе или е свързано със състоянието на другото; 

- Взаимозависимост е двустранна зависимост между две събития, чрез които състоянието 

на всяка едно влияе или е свързано със състоянието на другото. 

По-общо казано, два вида насилие са взаимозависими, когато всяко едно от тях е зависимо 

от другото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4.  Оценка на взаимозависимости между обекти, подсистеми и структорно 

логически връзки. 

 

За оценка чувствителността на обектите към взаимно влияние се изчислява влиянието на 

даден обект върху останалите (Q), както и на останалите обекти върху дадения обект (Q*). 

Получените стойности се нанасят на координатна система, както е показано на фигурата. 
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Критични са тези обекти, които т.е. имат големи стойности за Q и Q*. Този тип обекти силно се 

влияят от останалите и в същото време много силно влияят на останалите. Обектите, които имат 

голямо Q* и малко Q и се наричат зависими, което означава, че се подават на влияние от другите 

обекти, но в същото време влият слабо на останалите. [3] При обобщената рискова оценка на 

обектите домашно насилие се използват оценките, получени в предходните етапи на 

методологията. Общата оценка на критичност (риск) на обекта се изчислява по формулата: 

Pn = (Кчз х Gnчз) + (Кмз x Gnмз) + (Кеп Gnеп) + (Kсу x Dn), 

където: Pn – обща оценка на критичността на обекта n; Кчз – коефициент, отчитащ теглото 

на преките човешки загуби; Gnчз - обща оценка на преките човешки загуби на обекта n; Кмз – 

коефициент, отчитащ теглото на преките материални загуби; Gnмз - обща оценка на преките 

материални загуби на обекта n; Кеп – коефициент, отчитащ теглото на преките физиологически 

последствия; Gnеп- обща оценка на преките последствия на обекта n; Kсу коефициент, отчитащ 

теглото на непреките въздействия върху жизнените функции на личността; Dn обща оценка на 

непреките загуби – психологично влияние върху обекта n; [4] 

За стойности на коефициентите се предлагат както следва: - Кчз = 1; - Кмз = 1; - Кеп = 0.5; 

- Kсу = 2. 

В заключение се извършва приоритизиране на обектите - това включва подреждането им в 

рисковия списък така, че да се откроят най-важните и опасните от тях, отделени на база на този 

критерий. При приоритизирането се препоръчва следното ръководно разграничение според 

оценката на рисковете. Резултатите от оценката на риска се документират и представят така, че 

да може да се контролира процеса по изпълнение на методологията и взетите решения за 

прилагане на мерки за редуциране на събитията. Информацията се съхранява в архив, за да се 

използва като отправна точка за следваща оценка, за обосновка при кандидатстване по съответни 

проекти или фондове, както и да бъде полезна при обучението на новоназначени служители. В 

изследването е използван методът на сравнение на резултатите от изпълнението на 

методологията за определяне на резултатите от насилие, с натрупаните емпирични данни за 

минали събития на територията на общината, за период от 10 години насам или откогато се води 

такава статистика. [5]  

С предложената методологията могат: да се оценят заплахите – резултати от втори етап от 

методологията; а се определи уязвимостта на обектите – резултати от трети етап от 

методологията; да се прогнозират евентуалните последствия – резултати от трети и четвърти етап 

от методологията; да се определят обектите, които изграждат общинския регистър на критичните 

групи за сексуално насилие; да се вземат необходимите мерки за съставяне на програмата на 

системата за организация и управление на превенцията на проституцията. 
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