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Дисертационния труд на задочен докторант Дончо Христов Тилев  е 
обсъден и насочен за защита на заседание на разширен състав на 
академичната колегия от Катедра „Управление на системите за сигурност” 
към  факултет „Технически науки” на Шуменски университет „ Епископ  
Константин Преславски” на 21.06.19г. 
Авторът на дисертационния труд е задочен докторант към катедра 
„Управление на системите за сигурност” при Ш у м е н с к и  
У н и в е р с и т е т    “Епископ Константин Преславски”. 
Дисертационният труд е в обем 171 страници текст от които: Увод, 
изложение в три глави, заключение, списък на научните постижения с 
приносен характер и списък на използваната литература( 54 източника от 
които 40 чуждестранни). В основния текст са включени 45 фигури и 45 
таблици. Отделно е разработен примерен план за провеждане на ролева 
игра за обучение по специална полицейска тактика. 
Докторантът е отчислен с право на защита със  Заповед на ректора на 
Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски” считано от  
31.05.19г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защитата на дисертационният труд ще се състои на 30.08.19 год. от 10.00ч. 
часа в зала Д4  на Шуменски Университет “Епископ Константин 
Преславски” на открито заседание на научното жури. Материалите по 
защитата са на разположение на заинтересованите лица в Дирекция 
„Научни съвети”, Шуменски Университет“Епископ Константин 
Преславски”. 
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД  
1. Актуалност и значимост на темата  
 

Актуалността и значимостта се обуславят от променената 

международна обстановка, засиленият трафик на нелегални мигранти през 

българските граници, в следствие на което все по – често ставаме 

свидетели на неадекватно поведение на служители от правоохранителните 

органи. Все по – често научаваме за нападения срещу униформени 

служители, както и за подадени жалби за полицейско насилие.  

Всичко това провокира провеждането на това изследване за да се 

разбере къде е проблемът – в подбора на кадрите, в обучението на 

полицаите или има причини, които водят до професионално прегаряне на 

служителите и нежелание за качествена работа. 

Националната стратегия за учене през целия живот определя 

стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение 

в периода 2014 – 2020 г., насочена към постигането на европейската цел за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

Документът е адресиран до предучилищното възпитание и 

подготовка, общото училищно образование, професионалното образование 

и обучение, висшето образование, продължаващото обучение на 

възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и 

самостоятелно учене. 

Стратегията определя четири основни приоритета насочени към: 

- прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на 

всички учещи и допринася за изграждането на мислещи, можещи и 

инициативни личности, способни да се справят с промените и 

несигурността; 

- повишаване на качеството на образованието и обучението; 
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- осигуряване на образователна среда за равноправен достъп до учене 

през целия живот, за активно социално включване и активно гражданско 

участие; 

- стимулиране на образование и обучение, съобразено с 

потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. 

Като част от мерките за реализиране на Националната стратегия за 

учене през целия живот са и процедурите по промяна на методиките за 

преподаване в Школите за първоначална полицейска подготовка към 

Академията на МВР. Използването на ролевата игра като метод на 

обучение на бъдещите служители от сектор „Сигурност” е една 

възможност за повишаване на тяхната специална подготовка и гаранция за 

професионалното и законосъобразно изпълнение на служебните им 

задължения. 

Дългият преход на България  към пазарна икономика и демокрация 

все още не е довел до създаването на съгласувани системи за 

квалификация, които да отговарят на новите икономически процеси. 

Предприятията изпитват все по-голям недостиг на работници с 

необходимата квалификация в условията на висока безработица, което, 

наред със застаряващото население и бавния темп на реформи в 

образованието, се разглежда като съществена пречка пред привличането на 

нови инвестиции и икономически растеж в България. 

Отличителен белег на българската стратегия за учене през целия 

живот е цялостният подход, обхващащ всички области на ученето . 

Тези промени не подминават и сферата на сигурността. Все повече 

хора в средна възраст са принудени да търсят преквалификация в 

направления различни от тяхното образование, да усвояват нови умения и 

компетенции, за да могат да се реализират на пазара на труда. 
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Стратегията работи по посока на очакването ученето през целия 

живот да бъде признато и подкрепено от политиката на правителството и 

от всички заинтересовани страни като ръководен принцип за 

предлагане на образование и обучение в национален контекст. 

Неразделна част от тази стратегия е и подготовката на служителите 

от сектор „Сигурност”.  

При тяхната подготовка се използват основните принципи и методи 

на педагогиката. 

В условията на усложнената международна обстановка, на засиления 

трафик на нелегални мигранти през българските граници – водни и 

сухоземни, на българската полиция все по-често се  налага да действа в 

усложнена оперативна обстановка. Това все повече поставя българските 

полицаи във високорискови ситуации, които те ще бъдат принудени да 

преодоляват компетентно и социално – отговорно. 

Един от основните проблеми на служителите от сектор „Сигурност” 

е неумението или невъзможността своевременно и правилно да оценяват 

обстановката, в която трябва да работят и  предприемат необходимите 

мерки за преодоляване на евентуални конфликти. Това неумение ги обрича 

на неуспех при евентуален сблъсък с нарушителите. 

Всяка ситуация в дейността по прилагане на законите може да се 

характеризира като потенциален или реален сблъсък. Двете 

противоборстващи страни в този сблъсък не са равнопоставени. 

Престъпникът винаги има предимство. То се изразява в липсата на 

задължения по спазването на правните ограничения за използване на сила 

и оръжие. Служителят от охранителните структури е строго ограничен в 

това отношение и всички институции са се вторачили в него и строго 

следят дали е изпълнил десетките изисквания по отношение зачитането 

правата на гражданите.  
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Всеки правонарушител може да извърши нападение без 

предупреждение, при това с всякакъв вид оръжие - цялата гама на хладно, 

огнестрелно, химическо и конвенционално .   

Във всеки сблъсък може да се разкрие още едно съществено 

предимство за престъпника, който извършва нападение срещу полицейски 

служител. Предимството на по-ранното решение за извършване на 

нападение.  

Какво представлява това предимство? В книгата си „Полицейска 

тактика” И. Станчев дава следният пример: Служител спира лице, за да 

установи неговата самоличност. Лицето се издирва за извършено 

престъпление и знае, че след проверката ще последва задържане, т.е. ще 

загуби свободата си. Наблюдавайки как служителят проверява личната 

карта, решава да го нападне. Може да го нападне с юмрук, с нож, с 

пистолет. Независимо какво е средството, той се подготвя за нападението - 

свива ръката в юмрук, хваща дръжката на ножа или пистолета. Следва 

нападението - удар с ръка или нож или изстрел с пистолета. За 

осъществяване на нападението са необходими от 0,9 до 1,5 секунди.  

За да се защити полицейският служител трябва да види, че започва 

нападение, да се подготви за защита - да вдигне ръка, или да отстъпи, или 

да извади, зареди, насочи своето оръжие за да стреля.  

В разгледаната ситуация се вижда, че защитата започва след 

началото на нападението. Налице е едно забавяне на защитата, което за 

различните хора се колебае в различни граници, но най-бързата реакция е 

след 0,2-0,3 сек. Най-тежка е ситуацията, при която за защита се използва 

огнестрелно оръжие. Експерименти, проведени и документирани в 

Испания, САЩ и други държави, показват, че времето необходимо за 

отразяване на въоръжено нападение с пистолет е между 0,9 и 1,4 секунди. 

Включва се времето необходимо за изваждане на пистолета от кобура, 
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насочване към престъпника, натискане на спусъка за произвеждане на 

първия изстрел. За 0,9 -1,4 секунди престъпникът може да стреля пет пъти, 

т.е. полицаят може да получи пет куршума в тялото, докато насочи своето 

оръжие. 

Предимството на престъпника в една конфронтация трябва да бъде 

преодоляно, в противен случай трябва да признаем, че всички сблъсъци ще 

са с известен победител - нарушителят на закона. Реално не е така – 

престъпници са побеждавани с използването и прилагането на 

целесъобразна тактика.  

Именно тактиката е ключът към успеха в една високорискова 

ситуация. Значението на тактиката и другите компоненти на успеха в 

такива ситуации е разгледано в книгата „Тактика на полицейските 

действия”, където се разпределят както следва: тактика - 40%; точност - 30 

%; сила - 20%; скорост - 10% . Използваните методи при обучение по 

специална полицейска тактика на служителите от сектор „Сигурност” не 

гарантират необходимия резултат. Необходимо е да има и продължаващо 

обучение под различни форми, които да осигурят на служителите 

възможност за нормално изпълнение на функционалните им задължения, 

каквато е задачата на Националната стратегия за учене през целия живот. 

Използването на ролевите игри при подготовката на служители от сектор 

„Сигурност”  дава възможност те да бъдат поставени в различни, 

нережисирани ситуации, което развива правилното им тактическо мислене 

и действие.  При своите действия те ще се ръководят не от заучени 

ситуации търсейки прилика с конкретния казус, а само от 

регламентиращите документи  и действията на евентуалния нарушител. 
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          2. Предмет и обект на изследването.  
Предмет на изследването е промяната в нагласите на полицаи и 

качеството на тяхната работа, обучавани чрез използването на ролеви 

игри. 

Обект на дисертационния труд е  промяната в поведението и 

начина на мислене  на полицаите,  при обучение по СПТ чрез използването 

на ролеви игри. 

         3.  Цел и задачи на изследването.  
Цел на изследването е идентифициране на проблемите при 

обучението по специална полицейска тактика (СПТ) и изработването  на 

практическо ръководство за обучение по СПТ чрез използването на ролеви 

игри.  

За постигане на набелязаната цел, в дисертацията се решават следните 

изследователски задачи:  

1. Да се извърши анализ на нормативна база регламентираща 

професионалната подготовка на полицаите и се 

идентифицират слабостите в обучението им; 

2. Да се анализира действителното състояние на обучението по 

специална полицейска тактика , да се идентифицират 

проблемите и се определи ефективността на това обучение; 

3. Да се формулират направления за подобряване на 

професионалната полицейска подготовка и се разработи 

методика за обучението по специална полицейска тактика, 

чрез използването на ролеви игри;  

 
4. Методология на изследването.  
В методологичен план разработката се основава на методи на 

изследване, като преглед и обобщение на литературни източници, анализ и 
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синтез, абстракция и обобщение, индукция и дедукция, използвани са 

формално - логическият, сравнителният подходи, статистика, позоваване 

на експертно мнение, анкетен метод, математико-статистически методи за 

обработка на количествена информация.    

В хода на работата са използвани научни методи за възможно най – 

пълно разкриване предмета на изследването, за постигане на целта и за 

решаването на основните изследователски задачи. 

Дисертационния труд е построен в съответствие с основните 

принципи на научните изследвания. Твърденията в разработката са 

издигнати на основата на причинно – следствените връзки между 

действия, явление и събитие в ключовите процеси/принцип на 

детерминизъм/. 

Хипотезите, изводите и заключенията в разработката се базират и са 

в съответствие с общопризнатите и доказаните в практиката и теорията 

тези /принцип на съответствието/.  

Формулираните изводи и заключения отчитат въздействието на 

получените резултати върху предмета на изследването /принцип на 

допълнителност/. 

В научното изследване са използвани основно информационни, 

логически и материални средства. При издигането и проверката на 

хипотезите са използвани общоизвестни методи; анализ , синтез, индукция, 

дедукция и сравнение/теоретични/ и изследване и анализ на документи, 

анкетиране, беседи с експерти и персонален опит/емпирични/. 

В хода на работата са проведени анкети с 100 /сто/ полицаи в 

различни по големина и вид полицейски структури. 
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Дисертационният труд, явяващ се краен продукт на настоящото 

научно изследване, представлява преди всичко систематизирана, 

подробна и широкоспектърна картина на професионалното обучение на 

полицаи засягащи всички нейни аспекти.  В тази връзка се преодолява 

липсата на задълбочен анализ по темата, отчитайки и сравнителната 

новост на това явление в нашата страна.  

Резултатите от настоящия труд, направените изводи и заключения 

могат да станат отправна точка в дебатите за решаването на проблема с 

професионалното обучение на полицаите, както  и да залегнат в 

изготвянето на национални и регионални стратегии и планове за 

професионалното обучение на полицейските служители. 

          5. Ограничения и трудности на изследването.  
Настоящото дисертационно изследване, макар да е с широк обхват, 

не дава отговор на всички въпроси свързани с професионалното обучение 

на полицаи от главна дирекция национална полиция (ГДНП).  От темата на 

дисертацията произлиза и първото ограничение – затворената система на 

професионално образование на полицаи. В изложението са анализирани 

нормативните документи в областта на професионалното обучение,  

посочени са някои основни проблеми и насоки за тяхното подобряване. 

Направен е анализ на обучението по специална полицейска тактика и са 

посочени насоки и мерки за неговото подобряване. Другото ограничение в 

разработката произтича от времевия обхват. Той се заключава за периода 

2016 – 2019 г., Следващо ограничение е невъзможността да се провери 

обективността на достъпните статистически данни. 

 
          6. Обем и структура на дисертационният труд.  

Дисертационният труд е структуриран в изложение от три глави, 

увод и заключение, списък с основните постижения с приносен характер и 
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списък с използвана литература от 54 източника, в общ обем от 171 

страници основен текст. Изследването съдържа и 45 фигури и 45 таблици. 
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ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД 

Увод    

В увода се аргументират актуалността и значимостта на темата, и 

мотивите за нейното разработване. Определят се обектът и предметът на 

изследването. Формулирана е основната хипотеза, научната цел и задачите, 

възприетата методология и информационното осигуряване на анализа. 

Авторът е посочил основните ограничения и трудности в изследването. 

Първа глава 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБУЧЕНИЕ НА ПОЛИЦАИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В ДРУГИ 

ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ. 

В глава първа на дисертационния труд са систематизирани и 

обобщени организацията и професионалното обучение на полицаи. 

Направен е критичен анализ на действащата практика в обучението. 

Разгледана е организацията на професионалното обучение на полицаи в 
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други европейски страни и как се използват ролевите игри за обучение на 

възрастни.  На базата на направеният анализ авторът идентифицира 

проблемите в професионалното обучение на полицаи и дава предложения 

за подобряването му. 

1.1. Организация на професионалното обучение на полицаи. 

Професионалното обучение на полицейските служителите е организирано 

съгласно  „НАРЕДБА № 8121з-433 от16 март 2017 г. за професионалното 

обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи” с 

която се определя редът за планиране, организиране, провеждане, 

контрол и отчитане на професионалното обучение и редът за провеждане 

на проверките за оценяване на нивото на професионалната подготовка на 

държавните служители от Министерството на вътрешните работи. В тази 

наредба е посочено, че за придобиването на професионална 

квалификация във връзка с изпълнението на длъжностните си 

задължения по основните задачи и дейности на Министерството на 

вътрешните работи (МВР) и за развитие в професионалната кариера, на  

служителите в МВР се планира, организира и провежда професионално 

обучение с откъсване от работа.  Професионално обучение с откъсване от 

работа се реализира чрез курсове за: 

1. първоначално професионално обучение; 

2. повишаване на професионалната квалификация; 

3. професионална специализация. 

 Професионалното обучение с откъсване от работа се извършва в 

Академията на МВР (АМВР), научноизследователските и научно-

приложните институти на МВР и обучаващите звена на МВР, центрове за 

специализация и професионална подготовка/ЦСПП/. Учебната програма 
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и тематичния план за това обучение се утвърждават от ректора на АМВР. 

В учебно плановата документация е посочено, че етапите на 

първоначалното професионално обучение са базов и специализационен, 

включващи самостоятелни теоретични и теоретико-практически модули и 

практически стажове. През базовия етап се придобиват фундаментални 

теоретико-практически знания за изпълнение на задачите и дейностите на 

основното структурно звено. През специализационния етап се придобиват 

знания и умения за изпълнение на длъжностните задължения на 

длъжностите от професионалното направление, за което е спечелен 

конкурсът.  

1.2. Анализ професионалната подготовка на полицаите и 

идентифициране на слабостите в обучението им.  

В пресконференция пред медиите на 29.09.17г. по повод изнесена 

статистика, че с 27% са се увеличили нападенията над униформени 

служители, министърът на вътрешните работи Валентин Радев заявява 

”Нашето задължение и това, което ние можем да направим, е да 

обучим, да акцентираме на полицаите точно как да използват, 

включително оръжие, когато се самоотбраняват. Или други помощни 

средства, или дори без средства”. Това негово изказване,  присъствал 

журналист коментира : „Защо полицаите имат нужда от подобно обучение, 

след като то е основна част от професионалната им характеристика, не 

стана ясно. Те би трябвало да получават такава подготовка преди да 

излязат на улиците, и опреснителни курсове по време на цялата си 

кариера”. Нападенията са се увеличили не защото криминогенната 

обстановка се е влошила или защото  престъпниците са станали по дръзки, 

а защото полицаите са по-неподготвени. Такава констатация правят и 

членове на СФСМВР  в интервю от поредицата "Цената на сигурността", 

която се реализира в партньорство между най-големия синдикат на 
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работещите в системата на МВР СФСМВР и Actualno.com - там се 

дискутират проблемите свързани с обучението и професионалната 

подготовка на служителите в МВР. Разглеждат се възможностите за 

подобряване на условията на работа и повишаване на квалификацията на 

кадрите. Според Нелсън Мандела, именно образованието е най-силното 

оръжие за промяна. Това важи в пълна сила и за системата на МВР. Ако 

искаме по-квалифицирани кадри и повече ефективност, именно 

адекватното обучение на служителите е начинът да го постигнем. 

Известният писател Айзък Азимов твърди, че образованието не е нещо, 

което може да бъде завършено. Този ключов аспект се оказва неглижиран 

от управляващите МВР с години, които не създават условия, позволяващи 

подобряване на уменията и компетенциите на работещите в системата. В 

това интервю председателят на УС на СФСМВР Валентин Попов, зам.-

председателят на УС на СФСМВР Илия Кузманов, зам.-председателят на 

УС на СФСМВР Радка Павлова, зам.-председателят на УС на СФСМВР 

Илия Хрисимов, Евгени Крумов, учредител на СФСМВР, председателят на 

СД37 на СФСМВР Емилиян Недялков посочват следните проблеми, 

свързани с обучението и професионалната подготовка във ведомството:  

1. Обучението е формално. В МВР и към настоящия момент се 

провеждат обучения на служители, но те са формални. Събират се и се  

провеждат под някаква форма на дискусия или ако е физическа подготовка 

– разходка в планината. Горе-долу с това се изчерпва обучението на 

действащите служители. Формалното изпълнение не позволява 

придобиване на нови умения, което е от съществено значение за 

ефективността на служителите. В същото време има служители, които не 

са получавали възможност за допълнителна квалификация с десетилетия.  

2. Проблеми с първоначалното обучение – когато един служител 

постъпи на работа в МВР, има задължително първоначално обучение от 6 
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до 9 месеца, което трябва да премине. За съжаление, то също е сведено до 

абсолютния минимум. Липсва необходимото ниво на подготовка  по 

отношение на стрелба, физическа и теоретична подготовка, което да 

позволи на служителя да е ефективен при изпълнение на служебните си 

задължения. Това води до процес на обучение, който продължава 

паралелно с практиката и отнема 1-2 години, в които служителят не е 

пълноценен.  

3. Обучението по стрелба – истината е, че в МВР се стреля много по-

малко, отколкото трябва да се стреля. В същото време, доброто боравене с 

оръжие е основна предпоставка за спасяване, а не за отнемане на човешки 

живот. Стрелбите се провеждат, в добрия случай, веднъж в месеца и с 

много ограничено количество боеприпаси. Всички тези фактори водят до 

лоши резултати при боравенето с оръжие от страна на служителите.  

4. Физическата подготовка –Следващия път, когато видите полицай с 

наднормено тегло се замислете, че този човек работи на ненормирано 

работно време, няма достъп до адекватни съоръжения за поддържане на 

физическа форма на работа и често работи и извънредно поради дефицита 

на кадри в системата. Изпити обаче се провеждат, макар да няма условия 

за подготовка. Още по-трагичното е, че тези изпити имат нормативи, които 

са еднакви за всички, независимо от възрастта им. 

 5. Кариерното развитие и обучение. Теоретично, кариерното 

израстване в МВР би следвало да е свързано с допълнителната 

квалификация и умения придобити от служителите. Обучението би 

трябвало да разширява възможностите и да увеличава капацитета на 

служителя. За съжаление това не е така. Няма реална връзка между 

кариерното развитие в МВР и обучението на кадрите.  

Експертите говорят за стрелкова и физическа подготовка , защото са 

специалисти в това направление, но проблемите са същите и с 
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полицейската тактика, която се явява обединител на цялостната подготовка 

на полицая. Не е възможно служител със слаба стрелкова, физическа, 

психологическа или правна  подготовка да покаже отлични резултати по 

полицейска тактика. В цитираната по- горе наредба е регламентирано, че 

след първоначалното обучение за придобиване на професионална 

компетентност, следва и продължаващо обучение, но докато за 

стрелковата и физическа подготовка е регламентирано колко часа месечно 

да се провеждат, то полицейската тактика влиза в специализираната 

полицейска подготовка и дели шестте часа месечно/ регламентирани в 

програмата за обучение на полицейските служители по специализирана 

полицейска подготовка без откъсване от работа/  с административната, 

правната и психологическа    подготовки, което е крайно недостатъчно. 

Освен това поне две теми са спуснати от старшата структура , които 

задължително трябва да бъдат разгледани. Вече е ясно, че часове за 

полицейска тактика няма или ако има някакъв инцидент, се прави показ на 

определени действия от служителите от „групите за задържане” и с това 

приключва всичко.  

Чрез използването на по- модерни и ориентирани към практиката 

методи на обучение може да се повиши ефективността на полицейската 

подготовка. Например, чрез сюжетните ролеви игри обучаемите ще се 

научат да мислят и действат съобразно обстановката, а не да се придържат 

строго към определени статични положения. 

 В момента обучението по специална полицейска тактика се 

извършва по стара френска програма за подготовка на полицаи адаптирана 

за нашите условия. В нея е заложено обучение чрез изучаване на 

определени казуси, които френския научен институт към министерството 

на вътрешните работи е преценил, че са най – често срещани и на тяхна 

база следва да се извършва обучението. В хода на обучението, 
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ръководството на френската полиция се натъква на пропуски - незнанието 

на патрулните полицаи как да отработят сигнала за „Намерен труп”, 

например. Това налага разработването на учебна програма за 

преквалификация от научният им институт в размер на 90 учебни часа за 

преодоляване на констатираните пропуски. В тази програма основен метод 

на обучение е ролевата игра. Но Франция е богата страна и френското 

вътрешно министерство може да си позволи такива преквалификации. В 

България обучението на изпълнителския състав от полицията, както 

казахме, се извършва в центровете съм академията на МВР, по утвърдена 

програма. 

Етапите на първоначалното професионално обучение са базов и 

специализационен, включващи самостоятелни теоретични и теоретико-

практически модули и практически стажове. 

През базовия етап се придобиват фундаментални теоретико-практи-

чески знания за изпълнение на задачите и дейностите на основното 

структурно звено. 

През специализационния етап се придобиват знания и умения за 

изпълнение на длъжностните задължения на длъжностите от 

професионалното направление, за което е спечелен конкурсът.  

Методите които трябва да се използват при обучението на служителите са  
лекции, упражнения, практически занятия, сюжетни и ролеви игри,  
консултации, самоподготовка и други. (учебно-планова документация  за 
първоначално професионално обучение на ново постъпили държавни 
служители – стажанти от НС “полиция” – МВР  по противодействие на 
престъпността, опазване на обществения ред и превенция 2007г.) 

Основните знания и умения се придобиват през базовия етап на обучение, 

когато се разглеждат споменатите по – горе казуси. Някои от тях са:  

проверка на документи, проверка на автомобил, запазване на 

местопроизшествие и др. В лекционния материал се дават основните 
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моменти на които трябва да се обърне внимание, като избор на място, 

представяне и др., които са в съответствие с действащото законодателство.  

В стремежа си да бъдат прилежни, много от обучаемите наизустяват 

лекцията и на практическото занятие, при отиграването на дадения казус, 

направо цитират казаното от преподавателя. Тези действия водят до 

шаблонизиране действията на служителите и ако те попаднат в по-

различна ситуация от тази, наизустена от лекцията, се стига до 

невъзможност своевременно и  правилно да  оценят  обстановката в която 

трябва да работят и да  предприемат необходимите мерки за преодоляване 

на евентуални конфликти. Това неумение ги обрича на загуба при 

евентуален сблъсък с нарушителите или най – малко ги поставя в неловко 

положение пред извършителите и обществеността. За да излязат от 

създалата се ситуация някои от служителите прибягват до необоснована 

агресия – използване на физическа сила и помощни средства, а от там се 

стига и до жалби за полицейско насилие. Или се обръщат на другата страна 

когато видят правонарушение, за да не изпадат в неловко положение от 

безсилието си да реагират адекватно. 

 В началото на обучителния процес, за първоначално натрупване на 

знания се използва лекцията като метод, с цел снижаване на 

емоционалното напрежение и формиране на познавателна мотивация. В 

следващия етап се показват действията които трябва да бъдат извършени и 

накрая идва практическото отработване на въпроса.  

За показване на определените тактически действия, често се 

използват филми, които не са правени от специалисти и не всички 

действия в тях са тактически правилни. Ако преподавателят не направи 

критичен коментар, като посочи слабите страни на показаното, 

вероятността видените неправилни действия да бъдат запомнени като 

„образец” е много голяма. Има случаи в които обучаем, който не е бил 
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достатъчно концентриран по време на занятието, не е чул поясненията на 

преподавателя по време на прожекцията, на практическото занятие 

оспорва критичните бележки на преподавателя с аргумента „ на филма 

така го показаха”. Поради тази причина смятаме за грешка да се показват 

филми на обучаемите преди те сами да са усвоили на практика всички 

действия . При подбора на филмовия материал трябва много да се внимава 

и при установяване на грешки от какъвто и да е характер по - добре е да не 

се прожектират. За  активизиране на обучаемите, за активизиране на 

техния мисловен процес е целесъобразно да се използват игрови 

процедури - ролеви игри, при които цялото внимание на обучаемите е 

ангажирано с изпълняваната роля . 

Изпълнението на роли е импровизация, тъй като ситуацията е 

отворена. Обучаемият се ръководи от действията на своя партньор и 

натрупаните теоретични знания. Какъв ще бъде нейният край е само 

предположение. Независимо от това обаче играта  дава възможност 

обучаемият да погледне от друга гледна точка и да оцени своето 

отношение към игровата ситуация, да провери доколко неговите действия 

се покриват с действията на неговите колеги. Чрез ролите се  насочва 

вниманието на обучаемия към нов начин на мислене, а от там се променя 

неговото поведение, отношение към ситуацията и  очакванията му. 

Поставен в различна обстановка обучаемия има възможност да  

усъвършенства комуникативните си способности, правилното и точно 

мислене, изразяване и действие .  

Провокирани от цитираните по – горе слабости, при провеждане на 

курс за първоначална полицейска подготовка в един от центровете към 

Академията на МВР (където като преподавател  участва и авторът) 

започнахме да задаваме различен модел на поведение на служителите 

играещи ролята на нарушители и по този начин да извадим от шаблона на 
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действие служителите играещи ролята на полицаи. Резултатите не 

закъсняха. Получи се така, че служител с 14г. стаж в сферата на 

сигурността,  поставен в нестандартна /неизползвана до сега/ за 

обучението ситуация „влезе в тунел” – блокира и  отне  време да го върнем 

към действителността. Въвеждането в игровата ситуация стана изведнъж – 

както се казва „хвърляне в дълбокото”.  До момента обикновено на 

служителите, на които им беше поставена ролята  „нарушители„  им беше 

указвано да не  оказват почти никаква съпротива на „полицаите”, за да 

имат те възможност да покажат всичко научено. И двете страни бяха 

въоръжени с макети на оръжие, колкото да държат нещо в ръце. В 

разиграваната игрова ситуация  „полицаите„ бяха въоръжени с FX 

пистолети, които гърмят като истински и освен това наказват с „болка” 

всяка допусната грешка.  

При организирането на ситуацията беше умишлено подготвено 

обучаемият „полицай„ да не провери оръжието си, когато го получава от 

инструктора, като предварително е направено така, че то да засече и да се 

наложи презареждане, както е по правилата. Когато обучаемият, с 14г. 

стаж в правоохранителните органи, се оказа срещу нарушител въоръжен с 

пистолет насочен към него, който е решен да използва,  а собственото му 

оръжие „не иска да гърми”, преживения  стрес   бе неописуем. Когато 

сините точки от изстреляните сапунчета се отбелязаха по униформата  

направо рухна. 

Случаите с други обучаеми бяха аналогични. Въпреки, че в учебната 

документация, ролевите игри са посочени като метод на обучение, те 

почти не се използват поради големия обем предварителна работа.   Тъй 

като действията по СПТ обединяват наученото по стрелкова подготовка, 

по физическа подготовка, по психологическа подготовка, една такава 



22 

 

игрова ситуация показва на какво ниво е дадения обучаем по всички тези 

дисциплини наведнъж. 

1.3. Обучение  по специална полицейска тактика в някои  

европейски  страни. 

1. През 2006г. по време на съвместно обучение с френските сили 

за борба с безредиците  „CRS”,  бе предоставена и разяснена френската 

програма за подготовка на полицаи от Филип Марше – дивизионен 

комисар на „CRS”  в Лион. Обучението по специална полицейска тактика 

във Франция става чрез изучаване на определени казуси посочени в 

учебната програма. При тях всичко е строго регламентирано . Ако 

разгледаме казуса „Проверка на документи за самоличност” например и  

ако проверяваните лица се окажат само с едно повече от полицаите , те са 

длъжни да се изтеглят, да поискат подкрепления и отново да се върнат за 

да извършат проверката. Ако междувременно групата за проверка се е 

увеличила отново и пак ги превъзхожда , отново трябва да се изтеглят и да 

поискат подкрепление.  Тук вече оказва влияние окомплектоваността  на 

полицейските поделения, тяхното оборудване и въоръжение. Франция е 

страната с най – много полицаи на глава от населението в Европа. А що се 

отнася до оборудването с индивидуални средство за защита и помощни 

средства, всеки патрулен автомобил разполага с „Блини”, лютиви 

спрейове, тейзъри и др. помощни средства. Точно тази тактика на действие 

беше една от причините за избухване на безредиците започнали от Сен 

Дени в Париж и обхванали цяла Франция  през 2005 г. Това достатъчно 

категорично показва недостатъците на френската програма за обучение на 

полицаи по специална полицейска тактика внедрена в България . 

1 В Русия обучението на специалните части на вътрешното им 

министерство става чрез използването на различни методи,  един от които 

е ролевата игра . Самороковский А. Ф., Бибиев А. Ш., Корчагин А. В.         / 
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Подготовка и несение службы сотрудниками полиции по охране 

общественного порядка и безопасности: учебное пособие. — Воронеж: ВИ 

МВД России, 2013. — 97 с.  За частите работещи предимно в населените 

места се използват така наречените градски ролеви игри. Това дава 

възможност обучаемите да се сблъскат със всички проблеми, които  ще 

срещнат при една реално провеждана операция в жилищен блок, например. 

Тава са умерено контролируеми ролеви игри - при подготовката на които 

участниците получават общо описание на своите роли, на основа на което 

готвят своето индивидуално ролево задание . Проблема се свежда до това, 

че особеностите на ролевото поведение са известни само на самия 

изпълнител. За останалите участници остава само да се досещат каква 

линия на поведение следва техния партньор и да вземат съответстващо 

решение за собствената си роля и реакция... Корчагин А. В., Мальцев Е. П. 

Совершенствование морально-волевых качеств в ходе проведения 

практических занятий по тактико-специальной подготовке. За обучение на 

части работещи  извън населените места, се използват друг тип ролеви 

игри – полеви които се различават от градските както по мястото, така и по 

мащаба на провеждане. Основы организации и тактика действий 

подразделений органов внутренних дел при передвижении в Северо-

Кавказском регионе: учебно-методическое пособие / А. Ф. Самороковский, 

В. В. Волков, В. А. Пискотин, В. В. Прищепа. — Воронеж: Воронежский 

институт МВД России, 2014.. 

2 В Германия също основен метод за обучение на право-

прилагащите органи е ролевата игра. Германските специалисти първи 

въведоха в България като метод за обучение на полицаи  ролевата игра в 

центъра за подготовка на гранични полицаи в гр.  Пазарджик  . 

 1.4. Използване на Сюжетно Ролеви Игри (СРИ) в 

педагогиката и  при обучението  на възрастни. 
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1.4.1 Използване на Сюжетно Ролеви Игри (СРИ) в 

педагогиката 

  Опити да се разгадае тайната на произхода на игрите са правени от 

учените в продължение на много години. Проблемът с игрите  е възникнал 

като компонент на свободното време и доставяне на удоволствие на хората 

в подкрепа на тенденцията за  религиозно-социално-икономическото  и 

културното  развитие на  обществото . 

Началото на  разработката на  общата  теория на  играта  следва да се 

отнесе към трудовете на  Шилер и Спенсър. Значителен принос в 

развитието на тази  теория  внасят  Фройд, Пиарже, Щерн, Дюи, Фром, 

Хейзинг и др. 

В руската  психология и педагогика теорията на  играта са  

разработвали К.Д. Ушински, П.П. Блонски, Г.В. Плеханов, С.Л. 

Рубинштейн, Л.С. Выготски, Н.К. Крупская, А.Н. Леонтиев, Д.Б. Елконин, 

В.С. Мухина, А.С. Макаренко и други. 

Теорията на играта в аспекта на нейното историческо проявление, 

изясняването на нейната социална природа, вътрешната и структура и 

значението и за развитието на индивида в Русия са разработили  Л.С. Ви 

готски, А.Н. Леонтиев, Д.Б. Елконин и други. Украшение на играта според  

Я. Коменски, се явява подвижността на телата, жизнерадостта на духа, 

игра по правилата, победа с доблест, а не с хитрост. Недостатъци  в играта 

са - мързел, вялост, недоброжелателност, заядливост, викове, коварство. А 

такива  игри -  игра на карти, юмручен бой, и други , „безпорядни и опасни 

игри”, въобще не трябва да се използват, както счита  Я. Коменски, за 

възпитание на децата. 

1.4.2 .  Използването на Ролевата игра в обучението на възрастни  
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Ролева  игра – това е речева, игрова и учебна дейност едновременно 

от гледна точка на обучаемите. Ролевата игра  е дейност в процеса на която 

се влиза в различни роли. Учебния характер на играта  често не се 

осъзнава. От позиция на преподавателя ролевата игра може да се 

разглежда като форма на обучение по диалогично общуване.  

Ролевата  игра е инструмент, чрез който се изграждат  

междуличностните отношения, които се реализират в процеса на 

общуването. Явявайки се модел на междуличностните общувания, 

ролевата игра предизвиква необходимост от общуване, стимулира интерес 

към участието в общуване и в този смисъл тя изпълнява мотивационно – 

подбудителна функция . 

Ролевата  игра формира в обучаемите способност да изиграват 

ролята на друг човек, виждайки себе си от позицията на партньора по 

общуване. Тя ориентира обучаемите към планиране на собственото 

поведение и поведението на събеседника, развива умение да се 

контролират собствените постъпки, дава обективна оценка за постъпките 

на другите. 

1.4.3 .  Видове Ролеви Игри  

Умерено контролируема  ролева игра  

Ролева игра, при подготовката на която участниците получават общо 

описание на своите роли, на основа на което готвят своето индивидуално 

ролево задание може да определим като „Умерено контролирана ролева 

игра” Проблема се свежда до това, че особеностите на ролевото поведение 

са известни само на самия изпълнител. 

Свободна  ролева игра 
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Ролева игра, при подготовката на която обучаемите получават 

подробностите за общуването. Тази игра служи за формиране на 

индивидуални и групови навици за самостоятелна работа по дисциплината. 

Обучаемите са длъжни не само самостоятелно да определят темата и да 

разработят сценария на играта, но и да подберат съответния материал, да 

потърсят информация използвайки препоръчаната литература. 

Игра по определен сценарий . 

Преди всичко режисираната ролева игра се използва в индивидуална, 

по двойки или в групова работа. При подготовката на режисирана ролева 

игра се формират навици на колективна учебна дейност при подготовката 

на сценария, определяне на проблемните ситуации, търсене на 

допълнителна информация по темата . В хода на подготовката за дадената 

игра, преподавателя подробно демонстрира на обучаемите начина за 

решаване на отделни проблемни моменти от сценария . Чрез 

ситуационните задачи обучението се приближава максимално до реалния 

живот и до практическата дейност на хората. 

В България  разглеждането на учебно-възпитателния процес в 

технологичен план не е нов подход. Той води началото си още от Я. А. 

Коменски. Авторът на тази идея изтъква, че е необходимо да се създаде 

„дидактическа машина” за ръководство на усвояването и приложението на 

социалния опит. Той не само теоретически обосновава принципа за 

нагледност, а и формулира редица технологически изисквания за 

рационално онагледяване. Издигнатото от него „златно правило” по 

отношение на този принцип гласи: „Всичко, доколкото е възможно, да се 

представя на сетивата, а именно: което се вижда – на зрението, което се 

чува – на слуха, което мирише – на обонянието , което се вкусва – на вкуса, 
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което се пипа – на осезанието, а което може да се възприеме едновременно 

с няколко сетива, то да се поднесе едновременно на няколко.” 

Най-съществена особеност на технологията е не толкова 

придобиването на нови знания, колкото творческото приложение на 

придобития познавателен опит в нови условия и реконструирането му в 

усилията да се намери оптимално решение на новата ситуация. 

Технологията на обучение на възрастни  има няколко варианта, 

единият от които е ролевата игра, която е симулация на реалната 

действителност. Науката, разкриваща  теоретичните и практически 

проблеми на обучението и образованието на възрастния човек през целия 

му живот се нарича андрагогика. Наименованието идва от (гр. aner, andros 

— мъж,възрастен човек, + agoge — водя, ръководя, възпитавам) –  

Андрагогика. 

Андрагогиката е наука за образованието, обучението и  личностна 
самореализация на възрастните, която разкрива закономерностите на 
организацията и реализацията на учебния  и самообразователния процес с 
тази категория обучаеми. 

Препоръката на Съветът на Европа и Европейският парламент към 
всички страни – членки е насочена към гарантиране на „ възможностите за 
обучение, така че да позволят на изложените на риск лица да придобият 
ключови умения .  

За пръв път терминът „андрагогика“е въведен през 1833 г. от 
немския учен Александър Кап., като няколко години по- късно Й.Херберт 
се противопоставя категорично на обособяването на андрагогиката като 
самостоятелна наука, в резултат на което терминът е елиминиран за почти 
цял век. 

Обучението и образованието на възрастните са ключови компоненти 

на ученето през целия живот, обхващащо формалното, неформалното и 

информалното обучение и което в пряк или косвен образ е предназначено 

за обучаеми на възраст над нормалната ученическа. То е насочено към 

осигуряване на такива условия и процеси за обучение, които имат 
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привлекателен характер, отчитат потребностите на обучаемите  и имат за 

цел да ги удовлетворят. 

У нас симулациите и игрите са известни като ситуационни 

технологии. Почти винаги те представляват въвеждане и анализ на 

ситуация. Симулацията е събитие, а то не се преподава; обучаемите са 

участници в него и го формират. Те имат роли, функции, задължения и 

отговорности в определена ситуация. Преподавателят въвежда симулация 

и ръководи механизма й, но не се намесва във вземането на решения. 

Именно затова той е в отлично положение да управлява поведението на 

обучаемите.  

Ролевите игри се въвеждат по различен начин. 

А) Пряко въвличане в играта. Участниците са поканени да пробват 

възможностите си за изпълнение на ролите „от раз” при първо запознаване 

с материала. 

Б) Предварителна подготовка (цялостен брифинг). Последователните 

дейности са: загряване (въвеждане на темата и изясняване на идеите), 

изясняване на техниката на играта, брифинги (даване на указания), 

въвеждане на филми и видео, четене на допълнителна литература, 

обсъждане на ролите, мотивиране. Изпълнението на ролята е само един 

момент от цялостния процес на учене. 

В) Смяна на ролите. Участниците си разменят ролите. По този начин 

възможностите на ролевите симулации се осъществяват напълно. Смяната 

на ролите позволява светът да се погледне от различен ъгъл. 

В игровите симулации участието в разработването на сценария е 

толкова важно, колкото и самата игра. Обучаемите разбират и оценяват 

трудностите по създаването на сценария, вникват в замисъла на дейността, 

а това не само ги мотивира, но и ги прави по-чувствителни и по-гъвкави 

при използването на симулационната техника.  
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Ролевата игра, като метод на обучение на полицейските служители 

показва, че трябва да се научим да мислим по нов начин. Онова, което тя 

дава на обучаемите в рамките на няколко часа, понякога не може да даде 

няколкогодишно обучение – приобщаване към нови предизвикателства, 

овладяване на действен опит, изясняване на личното отношение и др. Най-

важният принос на симулациите е в развиването на индивидуални 

стратегии на учене, мислене и действие . 

1.4.4.  Недостатъци в обучението на полицейските 

служители по специална полицейска тактика. 

Както казахме по-горе в момента обучението по специална 

полицейска тактика се извършва по стара френска програма за подготовка 

на полицаи, адаптирана за нашите условия. В нея е заложено обучение 

чрез изучаване на определени казуси, които френския научен институт към 

министерството на вътрешните работи е преценил, че са най – често 

срещани и на тяхна база следва да се извършва обучението. Етапите на 

първоначалното професионално обучение са базов и специализационен, 

включващи самостоятелни теоретични и теоретико-практически модули и 

практически стажове. 

През базовия етап се придобиват фундаментални теоретико-практи-

чески знания за изпълнение на задачите и дейностите на основното 

структурно звено. 

През специализационния етап се придобиват знания и умения за 

изпълнение на длъжностните задължения на длъжностите от 

професионалното направление, за което е спечелен конкурсът.  

В лекционния материал се дават основните моменти на които трябва 

да се обърне внимание, като избор на място, представяне и др., които са в 

съответствие с действащото законодателство.  В стремежа си да бъдат 

прилежни, много от обучаемите наизустяват лекцията и на практическото 
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занятие, при отиграването на дадения казус, направо цитират казаното от 

преподавателя. Тези действия водят до шаблонизиране действията на 

служителите и ако те попаднат в по различна ситуация от тази наизустена 

от лекцията, се стига до невъзможност своевременно и  правилно да  

оценяват  обстановката в която трябва да работят и да  предприемат 

необходимите мерки за преодоляване на евентуални конфликти. Това 

неумение ги обрича на загуба при евентуален сблъсък с нарушителите или 

най – малко ги поставя в неловко положение пред извършителите и 

обществеността. 

Сблъсквайки се с проблема за шаблонното действие на обучаемите и 

неумението им да действат при различна ситуация, ни провокира да 

започнем да въвеждаме с колегите в обучението ролевата игра . 

При това подбирахме за ролята на „нарушителите” по – 

темпераментни , будни и комбинативни служители . Целта бе да се създаде 

максимално реалистична обстановка която да даде възможност на 

обучаемия да разкрие напълно своите знания и умения. Изпълнението на 

роли е импровизация, тъй като ситуацията е отворена. Обучаемият се 

ръководи от действията на своя партньор и натрупаните теоретични знания 

. 

След приключване на играта се провеждаше обсъждане при което 

„полицаите „поясняваха защо по този начин са отработили задачата и въз 

основа на кои нормативни документи. Нарушителите казваха как са 

почувствали въздействието на „полицаите” върху себе си, могли ли са да 

избягат, ако искат или контрола е бил качествен, имало ли е прекомерна 

агресия, или използване на физическа сила. Наблюдателите от своя страна 

казваха какви грешки са видели в действията на своите колеги. Последни 

думата вземаха преподавателите, които посочваха слабости или  

обобщаваха резултата. В последствие при нестандартно променена 
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ситуация полицаите не се стъписваха вече, а търсиха подходящия начин да 

решат ситуацията и регламентиращ документ, обуславящ  техните 

действия при документалното оформяне на случая. 

Изпълнявайки различни роли полицаите започнаха по бързо да 

възприемат конкретната ситуация, оценяха обстановката, и предприемаха 

правилните действия за да решат случая . По този начин скъсиха времето 

за наблюдение, оценка, решение и действие (НОРД) цикъла и действията 

им станаха по оперативни.  Какво представлява НОРД цикъла?                

Използването на определен модел за мислене, осигурява предимство 

във високорисковите ситуации. В основата на този модел е умението бързо 

да се възприеме действителността, да се направят необходимите изводи, да 

се вземе решение и да се приведе в действие. 

    1.4.5.  Изводи от първа глава 

1. Професионалното обучение на полицаи е регламентирано и 

законово уредено. 

2. Първоначалното професионално обучение не е на 

необходимото ниво и не дава нужното качество на професионалната 

подготовка на полицейските служители. 

3. Професионалната подготовка на полицаи трябва да се подобри 

като се използват добрите европейски практики. 

Препоръки: Да се направи промяна в методите на обучение на 

служителите от ГДНП  по СПТ за да се подобри цялостната им 

специализирана подготовка и се сведат до минимум нападенията 

срещу униформени служители. 
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ІІ. ГЛАВА     ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА  ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ 

ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛНА ПОЛИЦЕЙСКА ТАКТИКА 

 

В хода на емпипичното изследването в дитертационният труд е 

направена   анкета,   с цел да се обоснове необходимостта от 

задължително използване  на ролеви игри в обучението на полицаи. 

Стандартизирани анкетни карти бяха попълнени от 100 полицейски 

служителя от 4 регионални структури на ГДНП. Структурите  бяха 

подбрани така, че да има представители -  полицаи, обучавани в 

различните центрове за професионално обучение на Академията на МВР. 

В резултат на проведеното анкетно проучване може да направим 
следните изводи: 

1. Професионалното обучение на полицейските служители не е 

на необходимото ниво. Служителите имат нужда от по–

голяма практическа насоченост при обучението им. 

Необходимо е да се разнообразят методите на  обучение, като 

освен решаването на казуси е необходимо да се повиши 

практическата подготовка за мисъл и действие  съобразно 

промяната на тактическата обстановка . 

2. Полицейските служители имат нужда от продължаващо       

обучение, тъй като професионалното им обучение в 

центровете не е достатъчно и  то да е  с по–голяма 

практическа насоченост, и по–голям брой часове за 

специалната полицейска тактика. 

3. Полицейските служители при чието обучение са използвани 

ролеви игри по-добре се справят с решаването на поставените 

задачи, по-добре се ориентират в обстановката и вземат по–

правилни решения при решаването  на критични ситуации. В 

общуването си както със граждани, така и с ръководството на 
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структурата в която работят се справят по–добре и 

конфликтните ситуации при тях са значително  по-малко.  

В резултат на тези изводи могат да се направят следните препоръки: 

 Да се подобри професионалното обучение на полицейските 

служители; 

  До се подобри продължаващото обучение на полицаи  и  то 

да е  с по–голяма практическа насоченост, и по–голям брой 

часове за специалната полицейска тактика; 

  При обучението по специална полицейска тактика, 

приоритетно да се използва в практическите занятия ролевата 

игра като метод на обучение; 

ІІІ. ГЛАВА    МОДИФИЦИРАНА  МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

ПО СПЕЦИАЛНА ПОЛИЦЕЙСКА ТАКТИКА, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЮЖЕТНО РОЛЕВИ ИГРИ В ОБУЧЕНИЕТО 

НА ПОЛИЦАИ  . 

3.1. Изисквания към плана за ролева игра и технология на 

провеждане. 

Метода „ролева игра” в обучението се явява базов и се използва в 

болшинството  от подготовките  във всякакви направления на дейност и за 

всякакви аудитории. 

Тук са разгледани методическите въпроси по създаването и 

провеждането на ролева игра за обучение на полицаи, как тя влияе на 

груповата динамика на обучението, а така също,  как   се отнася към 

другите методи на обучение в първоначалната  професионалната 

подготовка. 

Провеждане на ролева игра 
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Този етап се явява най – интересен за участниците и най – сложен за 

организаторите. 

При провеждането на играта ръководителят е длъжен да регулира нейното 

действие,  да контролира спазването на правилата и изпълнението на 

ролите, при възникване на спорни ситуации да определи вярното действие. 

 Технология за  провеждане на  ролеви игри: 

1. Анализ на условията и възможностите за  провеждане на  ролеви 

игри; 

2. Избор и поставяне на целите на дадената ролева игра ; 

3. Избор на подходящи сценарии, реализиращи поставените  цели ; 

4. Запознаване с текстовете на играта : 

5. Запознаване с общите правила; 

6. Запознаване със специалните правила; 

7. Запознаване с  общите вводни – възможни промени в сценария 

правени от ръководителя; 

8. Запознаване индивидуалните изменения които може да прави 

обучаемия; 

9. Инструктаж и подготовка на участниците: общите възможни 

изменения  и правилата на  играта; 

10. Запознаване с участниците в играта и избор на най – подходящите 

статисти, отчитайки техните индивидуални качества и особености; 

11. Избор на подходящо място и оборудване за реализиране на игровата 

ситуация ; 

12. Определяне на игровите територии – до къде могат да се простират 

действията ; 

13. Последен инструктаж преди играта, раздаване на оборудването ; 
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14. Организация на ярко театрално  начало и  организирано завършване 

на играта ; 

15. Подробен анализ на играта. 

В зависимост от необходимостта,  ръководителите могат да 

изпълняват индивидуални роли в играта и така да наблюдават и ръководят  

действията на обучаемите. Тяхната основна задача е да поддържат 

динамиката на действията. 

Видове социално – психологическа поддръжка  

1. Според  теоретичната ориентация / психологическа, поведенческа/ 

2. Според възрастта на участниците – възрастни  

3. Според пространствената организация  - контактна -  лице в лице   

4.Според количеството на участниците – групова  

5.Според психологическата проблематика – проблеми с общуването, 

проблеми в емоционалната сфера, личностни проблеми.  

6. Според сферата на приложение – професионална  

Функции на ролевата игра : 

1. Социално културна функция- в хода на играта се проявява културата 

на поведение на участниците, а според мен, в самата игра са 

застъпени основните правила за поведение на полицейския служител 

залегнали в етичния кодекс,  защото те са зададени като правила на 

играта, наред с общочовешките ценности . 
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2. Комуникативна функция  - играейки участниците се научават да 

общуват в нова обстановка, с по – различни хора, да организират 

взаимодействието си в екипа за постигането на поставените цели ; 

3. Действена функция  - играта  – това е действие, реална дейност – 

прилагане в относително реална обстановка на получените по други 

дисциплини знания и умения.  В  ролевата играта обучаемия излиза 

от зоната на теоретичната подготвеност и преминава в сферата на 

практическите действия. 

4. Самооценителна функция  - Възможност за презентиране на най-

доброто като знания, умения и компетенции на всеки обучаем и 

реализиране на способностите и потенциала на всеки участник в 

обучението. В хода на игровата ситуация участниците могат да се 

изявят и да се самооценят по отношение на уменията, които 

притежават за отработване на възможна ситуация, която ще е част от 

служебните им задължения след приключване на обучението.; 

5. Защитна, или корекционна функция (играта е  модел на  

обществените отношения , на живота на обучаемия , затова в хода на 

играта той може да се научи да разпознава и решава проблемите 

пред които се изправя.). 

Особености на ролевата игра: 

1. Подбрана  ситуация, 

2. Екстремалност – работа в реални условия ; 

3. Ясно зададени  правила. 

Правила на  ролевата  игра. 

1. Ръководителят винаги е прав  (той решава всички спорни въпроси и 

ситуации в играта ). 
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2.  Задължително трябва да се знаят и спазват правилата на играта . 

3.  Тук и сега  (играта е точно ограничена във времето ) 

4.  Няма информация за игровата роля на обучаемите , които играят 

нарушители (тяхната роля и начин на поведение не са известни на 

„полицаите” и наблюдателите , това е тяхното  преимущество в 

игровата ситуация ). 

5.  Възможност за игрова смърт ( „мъртвият” не може да общува с 

останалите играчи , да предава някаква информация . Заедно с него 

умира и информацията която той знае ). 

6.  Доброжелателно отношение към партньорите в играта (главната  

задача на играта – установяване на взаимодействие, сътрудничество в 

процеса на достигане на игровите цели, да се даде възможност на 

„полицаите” да покажат в пълен обем своите знания и умения ). 

7.  Правилото за игровата територия (територията  на играта винаги е 

ограничена  и извън нея не се разрешава да се извършват действия от 

игровата ситуация . Напусналият игровата територия излиза от играта ). 

8.   Единство и пълнота на ролята (образ – кой си ти ? откъде си ? какъв 

си ? каква е твоята цел  - какво трябва да направиш ? предписания - как 

можеш и трябва да изпълниш своите задачи, за да постигнеш най добрия 

резултат ?). 

3.2. Методика за обучение по СПТ чрез сюжетни ролеви игри 

Алгоритъм на игровите  действия: 

1. Изграждане на своята игрова легенда ; 

2. Запознаване с участниците (ролите ) в играта ; 

3. Събиране на полезна информация ; 

4. Търсене на приятели , съюзници и противници в игровата ситуация ; 
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5. Определяне средствата с които да достигне своите цели ; 

6. Избор на средства и реализиране на игровите действия за постигане 

на поставените задачи  - анализ на резултатите от своята дейност.  

Анализът се прави като се търси отговор на въпросите „Защо по този 

начин постъпи”, „Как статистите усетиха върху себе си действията 

на  полицаите”, „Можеха ли да противодействат” ,” Какви грешки 

допуснаха „полицаите”. 

Действия на ръководителят в хода на играта 

1.  Ръководителят организира ефектно  начало и край на играта. 

2. Ръководителят  осъществява  контрол за спазването на правилата на 

играта . 

3. Ръководителят  консултира  играчите . 

4. Ръководителят   подържа сюжета на  играта . 

5. Ръководителят  осъществява  педагогическите функции: 

микроклимата в хода на играта , спазване на етичните норми , 

направляване и поддръжка  взаимодействията между играчите.  

3.3. Примерен план за провеждане сюжетно-ролева  игра   

«Проверка на автомобил от пеши патрул» 

Цел: създаване на условия обучаемите да проявят активност, 

самостоятелност  и креативно мислене . 

Задачи:  

 Да развиват уменията си да работят в екип,  опирайки се на 

получените знания;  
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 Да развиват уменията си да  общуват в нетрадиционна, сложна 

обстановка спазвайки етичния кодекс, без  използването на 

жестове  и спазвайки тактическите изисквания. 

 Да развиват умението си да предвиждат действията на опонента 

и своевременно да предприемат действия за тяхното 

неутрализиране . 

Предварителна работа:  

1. Сюжетно-ролева игра  „Проверка на автомобил от пеши 

патрул” 

2. Беседа с обучаемите за необходимото оборудване на патрула. 

3. Беседа за това какво трябва да се проверява . 

4.         Разпределение на ролите – за  „нарушителите” се избират 

двамата най – комуникативни  и креативни обучаеми, за да могат най 

– пълно и правдоподобно да пресъздадат ситуацията на една 

проверка , останалите обучаеми се разпределят по двойки – екипи, 

така както ще работят. Когато не са в ролята на „полицаи” 

участниците  изпълняват ролята на наблюдатели. 

3.4. Направления за подобряване на професионалната 

полицейска подготовка. 

 

1. Нормативно да се уреди въпроса с установяването актуалното 

състояние на подготовка по специална  полицейска тактика  

на действащите полицейски структури и на тази основа да се 

планират  специализационни курсове. 

2. Нормативно да се заложи всички полицейски служители на 

изпълнителски длъжности веднъж годишно да преминават 



40 

 

пет дневен курс с откъсване от работата за обучение по СПТ. 

Необходимо е курса да е поне 5 дневен поради 

необходимостта от време за адаптация с обучителната среда. 

3. Задължаване преподавателите водещи тези курсове да 

използват в минимум 30 % от практическите занятия  като 

метод на обучение  ролеви игри. 

4. Предвид „застаряването” на преподавателския състав в 

центровете за професионална подготовка на академията и 

продължителното им откъсване от действителността 

(работата на терен), а някои от тях никога не са работили като 

полицаи, да се въведе мандатност от 4(четири )години, след 

което да се изпращат в структурите на МВР за актуализиране 

на полицейската им подготовка. В случай на интерес към 

преподавателската работа да се допускат до нея след 

проведен конкурс за още 4 години, като са задължени да 

защитят докторантура. В случай на нежелание или 

невъзможност да я защитят  да се извеждат трайно от 

обучителните структури. 

5. Задължително  квалифициране на преподавателите от ЦСПП 

в използване на ролеви игри като метод в обучението по 

СПТ.  

 

 

3.5. Изводи от трета  глава: 

В настоящата глава на дисертационния труд са посочени 

изискванията към плана за  ролевата игра . 
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Разработена е модифицирана методика за обучение по специална 

полицейска тактика,  която отговаря на всички изисквания, които  са 

посочени както следва :  

 Правилата за провеждане на ролева игра; 

 Видове социално – психологическа поддръжка необходима при 

провеждането; 

 Посочени са функциите на ролевата игра; 

  Представени са различните особености на ролевата игра;   

  Правила на  ролевата  игра; 

 Разработен е алгоритъм на игровите  действия; 

 Разработена е технология за  провеждане на  ролеви игри; 

 Посочени са действия на ръководителят в хода на играта;  

 Разработен и предоставен е  примерен план за провеждане сюжетно-

ролева  игра; 

 Посочени са примерни цели; 

  Разработени са задачите които трябва да се изпълнят за да се 

постигнат набелязаните цели; 

  Набелязана е предварителната  работа която  ръководителя трябва да 

свърши; 

 Избран е игровия материал; 

  Посочени са игрови  роли; 

  Разработени и предоставени са въпросите за  беседата  преди 

началото на играта; 

 Разработени са примерни въпроси  към обучаемите след играта , като 

са разделени на групи: 

- Към „полицаите” 

-  Към „нарушителите” 
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- Към „наблюдателите”  

3.6. Изводи  и Препоръки  

Направеният анализ на  обучението на правоохранителните органи по 

специална полицейска тактика , при придобиване на първоначална  

полицейска подготовка и систематизацията на теоретичните постановки за 

обучение в другите европейски страни,  дава възможност да се направят 

следните изводи: 

1. Европейското и национално законодателство регламентират 

възможността за продължаващо обучение, каквото е и 

професионалното обучение на бъдещите полицаи. Акцентира 

се и на необходимостта от качествено продължаващо обучение 

на вече, назначените служители, така  че да могат да придобият 

нови знания и умения ако желаят. 

2. Професионалното обучение на полицаи има пряко отношение 

към качеството и ефективността на полицейския труд.  

3. Принципите и методите използвани в професионалното 

обучение дават добра възможност за качествено обучение . 

4. Начина на провеждане на професионалното обучение на 

полицаи  не е на необходимото ниво, което е сериозна 

предпоставка за възникване на инциденти и конфликтни 

ситуации. 

5. Чрез теоретичната разработка са изяснени голяма част от  

слабостите на професионалното обучение. 

6.  Преодоляването на тези слабости гарантира качеството  на 

професионалното образование то СПТ. 

7. Големият обем предварителна работа и необходимостта от 

много време за подготовка на провеждането на ролева игра  
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кара преподавателите да избягват използването на този метод 

за обучение въпреки неговата ефективност. 

8. Разработения план за ролева игра спестява времето на 

преподавателите, гарантира качеството на обучителния процес 

и може да бъде използван от всички обучителни структури. 

 

3.7. Заключение 

В динaмичнo променящотo се обществo на всички нива, способността 

на МВР постоянно да повишава квалификацията на своите служители 

се явява един от най – важните фактори за успешното реализиране на 

поставените цели пред Министерството. Управлението на 

прoфесиoналнoтo рaзвитие на кадрите е ключов елемент за гарантиране 

на сигурността и спокойствието на българските граждaни. База, основа 

за професиoналното развитие на служителите от МВР се явяват: 

планирането и развитието на кадрите, подготовкaтa на резерв от 

ръководители и професионалното обучение на служителите.  

Професионалното обучение трябва да се разглежда като непрекъснат 

процес, оказващ непосредствено влияние за достигане на 

организациoнните цели. Цикъла на прoфесионалното обучение започва 

с определяне на потребностите, които са проявление на 

несъответствията между изискванията и действителните компетенции 

на служителите на МВР. На основание анализа от потребностите и 

ресурса на Министерството се формира бюджет и се определят целите 

на професионалнотo oбучение, а така също и критериите за oценка на 

неговата ефективност.  
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Доколкото разходите за професионално обучение се разглеждат като 

капиталовложения в квалификацията на служителите, Министерството 

очаква от тях  възвращаемост пoд формата на повишена ефективност на 

тяхната дейност. Разработката и реализацията на програми за 

професионално обучение може да се осъществява както от МВР, така и 

от други специализирани институти външни за министерството – 

Университети, например. Възможността за обмен на преподавателски 

кадри межди структури със сходни направления на дейност ще 

допринесе за повишаване имиджа на полицейския служител и ще даде 

възможност за съчетаване на професионалната подготовка на полицаи с 

иновативните методически подходи използвани в професионалното 

образование. 

IV. ОСНОВНИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ С ПРИНОСЕН  

ХАРАКТЕР 

1. Направен е системен теоретичен анализ на понятийният апарат 
свързан с професионалното обучение на възрастни. Очертан е 
теоретичния  модел на професионалното образование в рамките на 
европейското пространство и е предложен модел за неговото 
развитие.  

2. Анализирана е и оценена нормативната рамка в областта на 
професионалното обучение,  и са направени предложения за 
неговото  подобряване.  

3. Направен е един съвременен и сравнително изчерпателен преглед, 
анализ и оценка на състоянието на професионалното обучение на 
полицаи.  

4. Извършено е емпирично изследване, с акцент върху развитието на 
първоначалната професионална подготовка  на  служителите от 
сектор „Сигурност” .  

5.  Осъществена е качествена и количествена оценка на резултатите от 
анализите, като са предложени насоки и препоръки с практико – 
приложен характер за подобряване на първоначалната 
професионална  подготовка, по-конкретно прилагането им в 
обучението  по специална полицейска тактика.  
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