С П Р А В К А- Т А Б Л И Ц А
за отразяване на постъпилите предложения и становища, получени при обществените консултации по реда на чл. 26 от ЗНА на проект на
Наредба за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна
дейност
№

Подател

1.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ЕЛЕКТРОННО
УПРАВЛЕНИЕ”

2.

Сдружение „Национална
асоциация на фирми за
търговска сигурност и
охрана” (НАФТСО),
съподписано от
председателите на УС на
Сдружение „Национална
асоциация на фирмите,
охраняващи с технически
средства” (НАФОТС) и
Сдружение „Национална
асоциация на лицата и
сдруженията, извършващи
частна охранителна дейност”
(НАЛСИЧОД)

Бележки

Приети/
неприети

По проекта на Наредбата за условията и реда за организация и Приема се по
извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от принцип.
Закона за частната охранителна дейност да се предвиди възможността
подаването на уведомленията по чл. 52, ал. 3-5 от Закона за частната
охранителна дейност да се извършва по електронен път.

С настоящото бихме желали да изразим и обобщим позицията
на голяма част от охранителния бранш по повод новите предвидени
правила, както и да потвърдим желанието си за диалог с институциите с
цел създаване на работещ процес за бизнеса.
I. Относно Закона за частната охранителна дейност:
1. На първо място, считаме за необходимо и безусловно
наложително, влизането в сила на закона да бъде отложено за период от
1 година от датата на обнародването му, а при липса на такава
възможност, крайният срок за удостоверяването и интегрирането на
минималните изискванията на ЗЧОД за изпълнение на съответен вид
охранителна дейност от компаниите, притежаващи лиценз за ЧОД, да
бъде отложено за същия период. Новоприетият закон предвижда
значителен брой промени от административен характер,
въвеждането на които в бизнеса на охранителните компании е

I. Предложенията
се отнасят до
текстове на Закона
за частната
охранителна
дейност, обн. ДВ,
бр. 10 от 30.01.2018
г., в сила от
31.03.2018 г.

Мотиви

Възможността е
предвидена в § 2
от ДР на Закона
за частната
охранителна
дейност.

свързано с доста по- продължителен период от време от предвидения
в § 16 от ПРЗ на ЗЧОД двумесечен гратисен период, като например:
1.1. Въведено е изискване в чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗЧОД, лицето, наето за
ръководител или изпълнител на охранителна дейност да притежава
професионална квалификация по професия „Охранител", придобита в
институция от системата на професионалното образование и обучение.
Посоченото изискване е новост за бранша, изпълнението му е свързано с
набиране на специално обучени кадри, каквито към момента липсват или
набиране и успоредно обучаване на нови кадри, което и в двата случая
отнема време и ресурс. Изискването може да бъде квалифицирано в
известна степен и за дискриминационно, касаещо бивши служители на
МВР и МО, с дългогодишен опит в сферата на сигурността, преминали
множество обучения и квалификации, които в пъти превишават
изискванията за професионална квалификация по професия „Охранител".
За тях е достатъчно да остане 40-часовия курс с цел опресняване на
знанията.
Следва да се обърне внимание и на факта, че изискването на
законодателя в чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗЧОД не отчита и дадената в Закона
за професионалното образование и обучение възможност за обучение
чрез работа или т. нар. дуална форма на обучение. По наше мнение,
допускането на този подход ще доведе до по-голям интерес от
придобиването на допълнителни знания с цел изпълнение на
охранителна дейност, като същевременно ще осигури възможност за
препитание и заетост на лицата по време на обучението им. Ето защо
бихме искали да предложим промяна в чл. 50, ал. 3, т. 6 ЗЧОД в следния
смисъл:
"6. притежава или е в процес на придобиване на професионална
квалификация по професия „Охранител" от институция от системата на
професионалното образование и обучение или еквивалентна."
1.2. Държим, също така, минималните изисквания по глава II да бъдат
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изискуеми и приложими за лицата, притежаващи лицензи за частна
охранителна дейност занапред, респ. в § 4. ал. 5 от ЗЧОД да бъде
предвидено, че удостоверяването се извършва единствено със
справка/декларация или друг еквивалентен документ Недопустимо е,
още повече предвид липсата на изрична разпоредба за прилагането на
закона с обратна сила, новите правила да се отнясят за заварените
правоотношения. Изискването за вписване на новите минимални условия
за изпълнение на дейностите по охрана (от гледна точка на възложител,
брой, численост и вид на екипите, изпълняващи охранителна дейност)
във вече действащите договори за охрана освен че е непосилно за
бизнеса, предвид множеството охранявани обекти (Заб. при обикновена
справка в интернет в сайтове на охранителните компании се установяват
налични стотици хиляди охранявани обекти, което предполага
преподписване на подобен брой договори, сключени по законосъобразен,
съобразно действащите към датата на сключването им правила) и
предвид факта, че голяма част от сключените договори за охрана са по
реда на Закона за обществените поръчки и не подлежат на промени, то
намираме същото за необосновано, а на практика и излишно и
предлагаме да отпадне.
2. Не без значение е и въпросът относно подизпълнението като
възможност при осъществяване на охранителни услуги. Тълкуването,
направено от на МВР на разпоредбата на чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 12,
чл. 50, ал. 1 и чл. 74, ал. 1 от ЗЧОД (нов), води до извода, че при
осъществяване на сигнално-охранителна дейност, търговецът няма право
да използва подизпълнители. Съгласно чл. 17, ал. 1 ЗЧОД (нов),
„Сигнално-охранителната дейност е дейност по защита от престъпни
посегателство на имуществото на физически или юридически лица,
намиращо се в охранявани обекти, при която чрез монтиране,
поддържане и използване на сигнално-охранителни известителни
системи се осъществява наблюдение на обектите и се реагира на
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получените сигнали с мобилни охранителни патрули.". Съгласно чл.
19, ал. 3 ЗЧОД (нов), „За извършване на дейността по ал. 1
търговецът обособява екипи по чл. 13, ал. 2, т. 2 и по чл. 14, ал. 1, т. 2 и
определя броя на мобилните охранителни патрули съгласно времето за
реагиране.", които екипи, по арг. от чл. 13, ал. 1 ЗЧОД (нов), се
обособяват от изпълнители на охранителна дейност на търговеца. Не
можем да приемем, че без изрично да е посочено, негласно, се прави
опит да се забрани използване на възможност да превъзлагане
изпълнение на охранителни услуги от една лицензирана компания на
друга, при наличие на валидно правно основание - договор предоставящ
на компанията възможност да ползва подизпълнители за част от
възложените й от клиента услуги. В тази връзка считаме за необходимо
изрично да се предвиди текст в Наредбата за условията и реда за
организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по
чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност, че търговец,
притежаващ лиценз по ЗЧОД може да превъзложи извършването на
възложената му от възложител дейност по охрана или на отделни
дейности по осъществяването й, на подизпълнител - търговец
притежаващ лиценз или удостоверение за извършването на
съответния превъзлаган вид частна охранителна дейност почл. 5, ал.
1 от ЗЧОД. Обратното тълкуване би означавало анализираните
разпоредби по същество да се окажат в колизия с разпоредбата на чл. 19
от Конституцията на P. България, прокламираща свободата на
стопанската инициатива. Подобно стеснително, дискриминационно
тълкуване би било в противоречие с основните принципи на пазарната
икономика и би нанесло непоправими щети на всички страни участници
на този пазар, не само на охранителния бранш, но и на всички
възложители на такъв род услуги. Подобни търговски практики, освен в
охранителния сектор, се прилагат и във всички други стопански отрасли,
като израз на търговската инициатива и свободата на договаряне.
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Фигурата на подизпълнителя е намерила регламентация в Закона за
обществени поръчки (Обн. ДВ. бр. 13 от 16 Февруари 2016 г.), като не
малък процент от охранителната дейност в национален мащаб се
осъществява въз основа на процедури, проведени по реда именно на този
закон. На практика това би довело до колизия с правилата на ЗОП и
създаване на възможности да бъде заобиколено прилагането на закона, т.
е. разделяне на обществените поръчки на части с цел да бъде приложен
по-лек ред за възлагане от изискващия се според общата стойност на
обществената поръчка /чл. 15, ал. 6 от ЗОП/. Освен това няма фирма,
която да има във всяко населено място екип така, както и полицията
няма.
В тази връзка, считаме, че следва да се изясни законовия текст с
оглед елиминиране на противоречивото тълкуване по този въпрос и
предлагаме нова алинея 3 със следния текст в раздел III Сигналноохранителна дейност чл. 14: ал.З Търговецът по ал.2 може да превъзложи
извършването на възложената му от лице по чл. 18, ал. 1 и 2 ЗЧОД,
дейност по чл. 17, ал. 1 от ЗЧОД или на отделни дейности по
осъществяването и, на подизпълнител - търговец притежаващ лиценз или
удостоверение за извършването на частна охранителна дейност по чл. 5,
ал. 1, т. 3 от ЗЧОД. Същото следва да се посочи по аналогия и за другите
видове охранителна дейност.
II. Относно проекта за Наредба за условията и реда за
организация и извършване на видовете частна охранителна дейност
по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД (Наредбата за организация)
В наредбата е предвидено подаване на голям брой уведомления,
съдържащи лични данни, поверителна информация за страните по
договора за охрана и естеството на бизнеса на всяка компания, като в
същото време няма данни как в действителност би се осъществявал

II. Частично
прието.

II. Неприето в
частта, касаеща
защитата на
личните данни.
Районното
управление е
част от
структурата на
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процеса по администрирането им, вкл. съгласието на третите страни за
предоставянето, като следва да се държи сметка и за чувствителността на
тези аспекти за редица лица и клиенти, вкл. чуждестранни компании,
банкови институции и др., както и изричните изисквания за
конфиденциалност, които редица възложители налагат. Също така, освен
огромният обем с данни на хартия, които ще постъпят в МВР и
поделенията му и които следва да бъдат съхранени по установен ред, във
века на дигитализация и регламентиране на европейско ниво на общи
правила за защита на личните данни на лицата (Регламент за защита на
личните данни - EU 2016/679 - GDPR) считаме, че е некоректно и
несъобразено с новъвеждащите се изисквания в тази област, държавен
орган и/или институция да изисква изготвяне на списъци с лична
информация за лица и представянето им на хартиен носител пред
съответните поделения на МВР. Държим в наредбата за организация да
бъдат прецизирани текстовете относно изискуемите данни, подлежащи
на уведомяване, както и да бъде добавен изричен текст в нея, че до
създаването на защитен електронен канал за обмен на данни, такива ще
бъдат предоставяни единствено при съобразяване с правилата за
сигурност и защита.
Молим, също така, да бъдат отчетени и следните конкретни
предложения, продиктувани от реалните условия и процеси, при
изпълнението на дейностите по охрана.
1. В проекта на Наредба за организация се предвижда примерна 1. Не се приема.
типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл.
5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност. Не са
отчетени, обаче, всички типове обекти, на които се извършва охрана,
като например - търговските обекти, административни сгради.
2. В чл. 9, ал. 1 от същата Наредба за организация препратката 2.Приема се.
следва да е само към чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД (а не ал. 3-5), тъй като нормата
касае дейността по лична охрана. По аналогичен начин трябва да бъдат

МВР, а
министърът е
администратор
на лични данни,
посредством
които се
осъществява
идентификацият
а на лицето в
изградените
информационни
системи на
МВР.

1.Класификация
та е примерна,
а не
категоризираща.
2. Направени са
корекции
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коригирани и текстовете на чл. 12., ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 21, ал. 1, чл. 25,
ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 34, ал. 1, чл. 39, ал. 1 и чл. 47, ал. 1, като се направи
препращане към съответната алинея от чл. 52 от ЗЧОД.
3. Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 3 от проекта на Наредба за 3.Приема се.
организация е предвидено „изготвянето на маршрутни книжки, в които
се отразяват общите и особените задължения на изпълнителите на
охранителната дейност, както и друга информация, касаеща
осъществяването на охраната при лична охрана на физическо лице". По
мнение на бранша, маршрутните книжки следва да се отнасят за
изминати километри, време, населено място, ползвател, а задълженията и
друга информация относно осъществяваната охрана се описват в
правилата и указанията, както и инструкцията съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1
и т. 2 от наредбата. Ето защо, предлагаме клаузата на т. 1 от ал. 1 от чл.
10 да бъде променена в следния смисъл: „изготвянето на маршрутни
книжки, съдържащи информация за изминати километри, време,
населено място и ползвател на автомобила ".
4. В чл.12, ал. 3 от проекта на наредба за организацията следва да 4.Приема се.
отпадне изискването за прилагане на препис от документите по чл. 13,
ал. 2, т. 1 и 2 относно обекти по чл. 6, ал. 1, т. 2. - банки и финансови
институции - банки, офиси на банки и други помещения за обработка
и/или съхранение на пари и/или ценности; и 9. водностопански системи и
съоръжения.
5. Корекция следва да претърпи и съдържанието на 5. Приема се.
уведомлението по чл.12, касателно изискването за посочване на
видовете, броят и числеността на екипите, които ще осъществяват
охраната. Договорите за охрана на имущество на физически и
юридически лица обикновено са дългосрочни и в процеса на изпълнение
на договора, на основание подписан анекс, много често се налагат
промени, отнасящи се до броя на постовете, респ. числеността на
екипите, което прави данните по тази точка неактуални. Нерядко

3. Направени са
корекции.

4. Направени са
корекции.

5. Направени са
корекции.
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анексирането е факт много скоро след изпращането на уведомлението. В
този смисъл излишно е тази информация да фигурира в уведомленията
по чл. 52, ал. 3-5 от ЗЧОД и административният орган да бъде засипван с
данни, които трудно биха били проследени предвид над големия брой
издадени лицензи за ЧОД. Лицата, извършващи охранителна дейност
имат задължението по чл.13, ал.2, т.2 да изготвят план за охрана, който в
съответствие с т.2, „б" от същия член съдържа същата тази информация и
при поискване може да се представя за проверка на компетентните
органи /чл.52, ал.7 от ЗЧОД/, както е и към момента.
6. В чл.13, ал.3 от проекта на Наредба за организация следва да се
уточни, че лицето, което утвърждава Правилника за пропускателния
режим в охранявания обект, е възложителят по договора, а не лицето по
чл.51 ЗЧОД.
7. В член 13, ал. 5 правилата и указанията за спецификата на
дейността по охрана на имуществото на физически или юридически
лица, които включват и етични норми и модел на поведение на
охранителния са изключени от съхранение на охранявания обект и не е
ясно къде следва да се съхраняват посочените документи.
8. Съгласно чл. 35. лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава
организация за запознаване срещу подпис с документите по чл. 36, ал. 1,
т. 1 и 2 на всяко лице от охранителния състав, изпълнител или
ръководител на охрана на мероприятие, в 14-дневен срок от сключване
на трудовия му договор. Считаме, че не е необходимо срокът да се
обвързва с датата на сключване на трудовия договор, а със съответното
участие на лицето в охраната на масово мероприятие. На практика,
масовите мероприятия са събития с еднократен, краткосрочен характер и
изпълнението на изискването за запознаване с документите по чл.36,
ал.1.,т.1-2 /правилата и указанията за спецификата на дейността по
охрана на мероприятие, които включват и етични норми и модел на
поведение на охранителния състав, както и с инструкцията за

6. Приема се.

7. Не се приема.

8. Приема се по
принцип.

6. Направени са
корекции.
7. Цитираният
текст указва
преписи от кои
документи
трябва изрично
да бъдат
съхранявани в
обекта.
8. КТ определя
сроковете, в
които
работодателят
определя
характера на
работа на своя
работник, които
са обвързани и с
квалификацията
на лицето.
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безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите
на охранителната дейност/ ще касае всички новоназначени охранители,
които ще трябва да бъдат запознати срещу подпис с документите по чл.
36, ал. 1, т. 1 и 2 с презумпцията, че може да се наложи същите да
участват в охраната на масово мероприятие. Предвид относителния дял,
който заема дейността „Охрана на мероприятия" в една по-голяма
компания, това е ненужно, тъй като на повечето от охранителите въобще
не се налага да участват в охраната на мероприятия, което предполага, че
запознаването с въпросните документи, ако не касаят пряко служебните
задължения на лицето, ще се извърши проформа и без особен ефект за
охранителите.
9. В чл.41, ал.2, т.4 изискването за оборудване следва да е 9. Частично прието.
алтернативно - носима радиостанция и/или мобилен телефон, а
изискването в чл. 43, ал.2, т.6 - ...гумите на автомобила имат възможност
за пробег минимум 30 км след пробиване... следва да отпадне.

10. В чл.27,ал.2, чл.32,ал.2, чл.37,ал.2, чл.41,ал.2,т.6 и чл.50,ал.2 от 10. Не се приема.
наредбата е предвидено, че на изпълнителите на съответната
охранителна дейност се осигуряват белезници и помощни средства
съгласно чл. 60, ал.2 от ЗЧОД. Такъв текст, обаче, липсва в разделите за
лична охрана, охрана на имущество, СОД и самоохрана, което на
практика лишава изпълнителите на тези охранителни дейности от
възможност да ползват белезници и помощни средства, което не е целта
на законодателя.

9. Изискването,
касаещо гумите
на автомобила, е
съобразено със
степента на риск
на дейността.
10. Цитираните
текстове указват
за кои видове
дейности е
задължително да
бъдат осигурени
предвидените по
Закона за
частната
охранителна
дейност
помощни
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11. Следва да отпадне изискването в чл.43, ал.З, т. 1 от Наредбата 11. Приема се.
ценните пратки и товари на стойност над 30 000 лв. задължително се
транспортират със специализирани бронирани автомобили, в които да
бъде обособен сейф (товарно помещение) със степен на съпротивление
по БДС EN 1143-1:2012. Освен, че посоченото изискване липсва в Закона
за частната охранителна дейност, то и съгласно посочения стандарт и
приложението към наредбата се установява, че стандартът касае
изграждане на трезорни помещения и не може да бъде прилаган по
аналогия за оборудване на инкасови автомобили. Прилагането на
посочените изисквания ще повиши теглото на МПС и ще доведе до
невъзможност за изпълнение на дейностите по охрана и транспорт на
ценни пратки.

Предвид горното, моля да имате предвид категоричната позиция
на бизнеса, представител на който е НАФТСО, че публикуваните
проекти на подзаконови актове не отговарят на потребностите на
бранша, противоречат на императивни норми на актове от по- висша
степен, каквито са законите и считаме, че на основание чл.186 АПК
подлежат на обжалване от страна на засегнатите лица, каквито са лицата,
притежаващи лицензи за частна охрана. В резюме държим:
12.
влизането в сила на Закона за частната охранителна 12. Не се приема.
дейност да бъде отложено за период от 1 година от датата на
обнародването му, а при липса на такава възможност, крайният срок за
удостоверяването и интегрирането на минималните изискванията на
ЗЧОД за изпълнение на съответен вид охранителна дейност от
компаниите, притежаващи лиценз за ЧОД, да бъде отложен за същия
период;
13. Не се приема.
13.
изискването в чл.50, ал.З, т. 6 от ЗЧОД, лицето, наето за
ръководител или изпълнител на охранителна дейност да притежава

средства.
11. Направени
са корекции.

12.Отнася се за
текстове от
ЗЧОД.

13. Отнася се за
текстове от
ЗЧОД.
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професионална квалификация по професия „Охранител", придобита в
институция от системата на професионалното образование и обучение
следва да бъде променено, като бъде дадена възможност за обучение
чрез работа или т.нар. дуална форма на обучение, респ. да бъдат
отчетени квалификациите на лицата, бивши служители на МВР и МО, с
дългогодишен опит в сферата на сигурността, преминали множество
обучения и квалификации, различни от професионална квалификация по
професия „Охранител";
14.
минималните изисквания по глава II на ЗЧОД следва да бъдат
изискуеми и приложими за лицата, притежаващи към момента лицензи
за частна охранителна дейност занапред, респ. в § 4. ал. 5 от ЗЧОД да
бъде предвидено, че удостоверяването се извършва единствено със
справка/декларация или друг еквивалентен документ;
15.
изрично да се дефинира, че търговец, притежаващ лиценз по
ЗЧОД може да превъзложи извършването на възложената му от
възложител дейност по охрана или на отделни дейности по
осъществяването й, на подизпълнител - търговец притежаващ лиценз или
удостоверение за извършването на съответния превъзлаган вид частна
охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД;
16.
от текста на Наредбата за реда, по който лицата
удостоверяват, че отговарят на изискванията по ЗЧОД да отпаднат
изискванията за представяне на копия на договори за охрана, за
нотариални заверки на документи, договори, декларации и др.,
множество изисквания относно видовете сигнали, получавани от
охранителните системи, протоколи, разположение на патрулни екипи и
др., които при навлизането на съвременните технологии се променят
динамично, както и изпращането на списъци с лица, съдържащи лични
данни, респ. да се предвиди възможност до създаването на защитен
електронен канал, тези данни да бъдат изпращани по електронен път;
17.
В проекта на Наредба за условията и реда за организация и

14. Не се приема.

14.

15. Не се приема.

15. Отнася се за
текстове от
ЗЧОД.

16.Не се приема.

16.
Предложението
не се отнася до
обсъждания
проект на акт.

Предложението
не се отнася до
обсъждания
проект на акт.

17. Коментар за
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извършване на видовете частна охранителна дейност по чл.5, ал.1 от
ЗЧОД да бъдат коригирани посочените по- горе в текста несъответствия
относно типова класификация на обектите, на които се осъществява
охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЧОД, да се предвиди изготвянето на
маршрутни книжки да касае единствено информация за изминати
километри, време, населено място и ползвател на автомобила, да отпадне
изискването за прилагане напрепис от документите по чл. 13, ал. 2, т. 1 и
2 банки и финансови институции и водностопански системи и
съоръжения, както и в уведомлението по чл.12 от Наредбата да отпадне
изискването за посочване на видовете, броят и числеността на екипите,
които ще осъществяват охраната. Промени съгласно посоченото по-горе
следва да се направят в чл.13, ал.З, като се посочи изрично че лицето,
което утвърждава Правилника за пропускателния режим в охранявания
обект, е възложителят по договора, както и да се посочи къде се
съхраняват правилата и указанията за спецификата на дейността по
охрана на имуществото на физически или юридически лица, които
включват и етични норми и модел на поведение на охранителния.
18.
Да отпадне изискването в чл. 35. от проекта на Наредба за
условията и реда за организация и извършване на видовете частна
охранителна дейност по чл.5, ал.1 от ЗЧОД всяко лице от охранителния
състав, изпълнител или ръководител на охрана на мероприятие, в 14дневен срок от сключване на трудовия му договор да се запознава срещу
подпис с документите, касаещи охрана на масови мероприятия, а в чл.41,
ал.2, т.4 от същата наредба изискването за носима радиостанция и
мобилен телефон следва да е алтернативно, а изискването по чл. 43, ал.2,
т.6 ал.З, т. 1 и следва да отпадне.

всяко отделно
предложение – погоре в таблицата.

18. Коментар за
всяко отделно
предложение – погоре в таблицата.
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3.

Сдружение „Индустриален
Клъстер Сигурност-ИКС”;
Сдружение „Българска
камара за охрана и
сигурност” (БКОС);
Сдружение „Съюз на
фирмите за охрана и
сигурност” (СФОС)

Изразяваме нашето пълно несъгласие и категорично искане за отмяна на
проекта на наредба поради следното:
1. Не се приема.
1.Относно мотивите за Наредбата :
С така дефинираните цели, които са в Мотивите към проекта на
наредбата като:
-определяне на правилата за уведомителните режими за
поети/снети за охрана обекти, диференцирани съобразно вида частна
охранителна дейност;
-създаване на правила за изготвяне на организационната
документация за всеки отделен вид частна охранителна дейност,
съобразена със спецификата на дейността;
-диференциране на видовете законово определени охранителни
екипи, които следва да бъдат използвани при извършване на всеки
отделен вид дейност;
-указване за режима на ползване на превозните средства, които се
използват за извършване на конкретния вид дейност.
Проектонаредбата продължава започнатата от Закона за частната
охранителна дейност политика на пряка намеса на държавата в стопанска
дейност на търговски субект под формата на допълнителни
административни и регулаторни тежести, както и в определени с
подзаконов нормативен акт указания за документи и видове дейности за
търговска по своята същност дейност от страна на МВР.
Административното регулиране на държавата e израз на нейната
протекционистка политика и ограничаване на пазарните участници.
Точка 4 ( от мотивите): Очаквани резултати от прилагането: С
приемането на Наредбата се очаква постигане на повишаване на
качеството на организацията за извършване на всеки отделен вид частна
охранителна дейност. Създават се условия за по-ефективен контрол,

1. Издаването на
подзаконов
нормативен акт,
сроковете и
компетентните
органи, се
регламентират в
закона.
Към този
момент няма
действаща
европейска
регулация в
сферата на
частните
охранителни
услуги. Всяка
държава-членка
на ЕС,
самостоятелно
регламентира
административн
ото регулиране
и
административн
ия контрол на
частната
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осъществяван както от самия търговец, така и от контролните органи на
МВР.
При регулирането на стопанската дейност държавните административни
органи отчитат интересите на икoнoмичecкитe cyбeкти. B този cмиcъл
oвлacтeнитe инcтитyции се съобразяват с извършените разходи от страна
на участниците в икономическия живот, като ги отнасят към заложените
в законодателството изисквания. Същевременно държавните институти
се стремят да осъществят ефективен контрол и затова важно значение
има установяването на административните разходи.
Независимо от това във финансовите и други средства към мотивите е
написано че:
Предложеният проект на Наредба не изисква допълнителни финансови
средства за настоящата и следващите бюджетни години. Въпросът е: Как
по какви критерии бе измерено, че няма да има необходимост от
допълнителни финансови средства по прилагането на разглежданата
Наредба, при наличието на толкова административни, регулаторни и
финасови обременености върху бизнеса?!
ЧЛ.19 КРБ 1) Икономиката на Република България се основава на
свободната стопанска инициатива. (2) Законът създава и гарантира на
всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за
стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма,
нелоялната конкуренция и защитава потребителя.
(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на
сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на
стопански и социален напредък
Но проектът на Наредбата категорично противоречи на всички тези
законови постановки и определения, в това число и на Конституцията на
Р. България.
2.В Наредбата са заложени уведомления от различно естество за 2.Не се приема.
отделните дейности, които са пряко свързани с информация относно

охранителна
дейност.

2.Районното
управление е
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спецификата на бизнес процесите във всяко едно търговско дружество,
извършващо дейности по ЗЧОД . Заложено е и задължение за
информация, касаеща Възложители и клиенти, представляваща, както
търговска тайна, така и попадаща в обхвата на Регламента за защита на
личните данни.
Всичко това е непрецизирано, както като обем, така и като обект на
защита съгласно Регламента и останалото законодателство, а отделно от
това е и изискуемо на хартиен носител, пред съответните поделения на
МВР (РУП).
Няма никаква гаранция за защита от сферата на индустриалната
сигурност, което поставя дружествата в несигурност пред
Възложителите ни по отношение на бизнес делата и услугата, която
трябва да им предоставим, в това число и защитата на личен и бизнес
живот.
С изискването за предоставяне на съответното РПУ на множество лични
данни на възложители и охранители върху хартиени носители,
Наредбите са в пълно несъответствие с новите политики за защита на
личните данни, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни, свързани с минимизиране на
използването им, изрично съгласие на субектите и адекватна защита.
3.Тези изисквания са и в противовес на заявеното от правителството
изграждане на т.нар. „електронно управление" и комплексното
административно обслужване, което в МВР не е въведено като система
за уведомяване и комуникация с / от бизнеса.
Наредбата не е в унисон с тенденцията за все по-широко използване на
данни от публични регистри, които са служебно известни на органите на
МВР, като възлагат събирането на документи, които могат да бъдат
набавени от органа служебно. Това противоречи на т. нар. „публично
доверие" в регистрите.

част от
структурата на
МВР, а
министърът е
администратор
на лични данни,
посредством
които се
осъществява
идентификацият
а на лицето в
изградените
информационни
системи на
МВР.

3.Липсват
конкретни
предложения по
текста.
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В проект на Наредбата техническите изисквания към фирмите са
изостанали значително спрямо достиженията на бизнеса. Не се отчитат
широко използваните от фирмите технологии и иновации. Наредбата
създава изисквания, чието неспазване в буквалния им смисъл води до
наказания и отнемане на лицензи.
4. В проекта на Наредбата се предвижда примерна типова
класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл.5, ал. 1
т.2 и от ЗЧОД. Фактът, че е примерна и завършва с т. 10 и други показва,
че не са отчетени и други важни типове обекти, което може да доведе до
допълнителни тълкувания и основания за рестрикции от страна на
контролиращите органи.
5.В чл. 10, ал. 1 т. 3 се предвижда изготвянето на маршрутни
книжки, в които се отразяват общите и особените задължения на
изпълнителите на охранителната дейност, както и друга информация,
касаеща осъществяването на охраната при лична охрана на физическо
лице: Информация на контролните органи може да бъде предоставена и
удостоверена чрез софтуерни възможности и данни, а не чрез
отживелите времето си "маршрутни книжки". Същото е валидно и за
останалите изисквания, заложени в проекта на Наредбите ,касаещи и
проверката на системите за сигурност, информацията, която трябва да се
съхранява, начините и способите на предостяване и тестове на
системите.
6.Като един от примерите, може да се посочи будещото недоумение,
нереалистично съкращаване на сроковете за уведомление по дейностите
от ЗЧОД от 14 ( четиринадесет ) на 7 ( седем ) календарни дни за всички
дейности с изключение на чл. 5 ал. 1 т. 3 - сигнално - охранителна
дейност, където срокът за уведомяване от 14 ( четиринадесет) дни се
запазва. Изпълнението на дейностите по чл. 5 ал. 1 т. 1,2 ,4,5,6,7,8,9 са
пряко свързани с човешки ресурс, за който събирането и
окомплектоването на изискуемите документи отнема не малко време и

4.Не се приема.

4.Класификация
та е примерна, а
не
категоризираща.

5. Приема се по
принцип.

5.Направени
корекции в
проекта на
наредба.

6.Приема се.

6.Направени
корекции в
проекта на
наредба.
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намаляването на срока от 14 ( четиринадесет ) на 7 ( седем ) дни, е
крайно нереалистичен за изпълнението на изискването.
7.Всички изискуеми документи, които могат да бъдат получени 7.Приема се.
служебно от регистрите,следва да не се изискват да бъдат представяни
изрично от бизнеса, а още по-малко с нотариална заверка.
8.Неоспорим факт е изводът от проверката на Главния прокурор и 8. Не се приема.
най вече от практиката, че независимо от разпоредбите на предходния
ЗЧОД относно така наречения Регистър, заложен и в настоящия, за целия
период на действието на отменения вече ЗЧОД от 2004 г до месец
февруари 2018 г , МВР НЕ изгради и не пусна в действие Регистъра.
Огромният документооборот, който ще бъде въведен с евентуалното
приемане на проекта на Наредба за условията и реда за организация и
извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от
ЗЧОД, ще затрудни както осъществяването на контрола, поради липсата
на административен и компетентностен капацитет на органите на МВР,
така и ще натовари административната дейност на дружествата, които
ще бъдат принудени да назначават голям брой служители, занимаващи
се и отговарящи само за този документооборот; многократно ще
увеличат разходите за изработване, нотариална заверка, разходи за
пощенски и куриерски услуги.
Досегашната практика в търговската дейност на фирмите за охрана
категорично показва, че единствено възложителят ( клиентът) на
охранителната услуга взема решение за обхвата, качеството и
параметрите на предлаганата му услуга. В зависимост от заплахата за
собственатаси сигурност, тази на семейството, бизнеса или имуществото,
също и бюджета, с който разполагат, възложителите се обръщат за
оферти към няколко фирми и тогава правят своя информиран избор. Най
често този избор е на базата и на финансовите възможности.Не е
необходимо Министър на вътрешните работи, отговарящ за съвсем
различна дейност на Държавна институция, да регламентира с

7.Направени
корекции в
проекта на
наредба.
8. Липсват
конкретни
предложения.

17

подзаконови нормативни актове - наредби - качество и параметри за
минимални изисквания за охранителната услуга, защото това е решения
на Клиента.Това важи с особено голяма сила за техническите системи за
защита и сигурност, където разнообразието е огромно, пазарът и цените
варират в широки граници.Въз основа на горните принципни позиции по
отношение на проекта на Наредбата, настояваме същата да не бъде
приемана, а да бъде спряна и премахната, тъй като нейното съществуване
не отговаря на съвременните изисквания на законодателството, добрите
бизнес практики и не е в съответствие с Конституцията и Европейското
право за ненамеса на държавата в стопански и бизнес дейности и
определяне на изискванията за тях.
4.

BelkataGT

Относно: Сигнално Охранителна Дейност
1. В тази толкова специфична дейност като СОД ,според мен 1. Не се приема.
трябва да има и минимален брой на охранителите в патрул.Много лесно
е да кажат имахме патрул на мястото и обходи обекта но как
обхожда,обезопасява и покрива територия един човек в патрул.Много
охранителни фирми имат по един патрулиращ автомобил с по един
човек,който отговаря и реагира до 500 обекта а ако са на големи
разстояния става доста безмислено.
2. Друга не по малко важна добавка която може да се направи е че
никъде никой не контролира техници и инсталатори,голяма част от
информацията с която разполагат за обекти и спецификата на алармени 2. Не се приема.
системи и видеонаблюдение те подържат но при проблем никога те не се
споменават.Има доста фирми които извършват такива услуги но има и
доста хора,които не са обвързани с договори но изграждат охранителни
системи.

1. Текстовете на
подзаконовия
нормативен акт
не могат да
допълват или
видоизменят
текстовете на
закона.

2. Законът за
частната
охранителна
дейност (чл. 17,
ал. 1) дава
легално
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определение на
сигналноохранителната
дейност, което
включва и
дейностите по
монтиране и
поддържане.
5.

Ohrana

Еднакви критерии
1.Защо при охрана на ценни пратки и товари е регулиран минималния 1.Не се приема.
охранителен състав, а при физическата охрана, където са най-големите
нарушения няма. На всички е ясно, че при денонощен пост с по-малко от
4 (четири) човека се нарушават Кодекса на труда, наредба за работно
време и почивки, има много извънреден труд, неадекватност и много
други ?

2.Защо при личната охрана и охрана на ценни пратки и товари нямат 2. Не се приема.
задължението да носят препис от документите съгласно тази наредба, а
за всички останали дейности е задължително - всички сме охранители,
каква е разликата?

1.Становището
съдържа
предложения по
текста на Закона
за частната
охранителна
дейност.
Текстовете на
подзаконовия
нормативен акт
не могат да
допълват или
видоизменят
текстовете на
закона.
2.Видовото
разделение
предопределя и
специфични
изисквания за
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3.Защо за охранителите остават да изваждат документи на хартиен 3. Не се приема.
носител (свидетелство за съдимост, служебна бележка от
прокуратура/следствие и други) при положение, че могат да се
проверяват служебно. Скоро имаше промени в почти всички закони с
отпадането на тези документи на хартиен носител и да се проверяват
служебно, а при най-ниско платения труд в България да остане
професията охранител с най-много изискуеми документи за започване на
работа- 7 (седем) документа?
4.Защо не се проведоха срещи с охранителните фирми във всяка 4. Не се приема.
Областна дирекция на МВР, а не да се вземат становища като на ВИП
Секюрити, които гледат само личната охрана и охраната на ценни пратки
и товари? Никой не е против минималните изисквания и да се осветли
бизнеса, но по начин еднакъв за всичките видове охранителни дейности?
Г-н Борисов е бил охранител и повечето проблеми в сектора ги знае, но
защо да се занимава човека за всичко, при положение има хора, които
вземат заплати за тази работа и не я вършат както трябва.

всеки един вид
частна
охранителна
дейност
3.Изискванията
към лицата от
охранителния
състав са
еквивалентни на
правата, които
защитават.
4. Видовото
разделение
предопределя и
специфични
изисквания за
всеки един вид
частна
охранителна
дейност.
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