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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТНОСНО: Отпадане на т. 14 от Плана за намаляване на
административната и регулаторната тежест на бизнеса

Членовете на НАФТСО винаги са настоявали за намаляване на
административната тежест на частния бизнес в сферата на сигурността и затова
подкрепяме предложените мерки.
Обръщаме внимание на една от мерките (т. 14 от плана), предложена от
МВР - за премахване на лицензионния режим за самоохраната.
Предложението е аргументирано, цитираме: „Дейността по самоохрана не е
стопанска дейност и ако трябва да съществува някаква форма на отчет на
субектите, които упражняват тази дейност, лицензионният режим не е подходящ.
Друг вариант също е режимът да е уведомителен”.
Учудващо е, че предложението идва само една година след нормативното
въвеждане на въпросния режим (предложен от МВР) и по-малко от два месеца след
началото на практическото му приложение.
В мотивите от 2011 г. на министър-председателя към проекта на Закон за
изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) изрично
беше посочено, цитираме: „При сега действащия закон субектите се делят на две
категории: Търговци и звена за самоохрана в структурите на търговците, които
осъществяват една и съща дейност, но по два различни режима - лицензионен за
първите и регистрационен за звената за самоохрана. По този начин в чл. 2 ,ал. 2 е
нарушен принципа на равнопоставеност на субектите, извършващи частна
охранителна дейност в условията на пазарна икономика.”.
Посочените мотиви бяха защитени от МВР и приети при обсъжданията в
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по икономическа
политика, енергетика и туризъм на Народното събрание, както и в пленарна зала.

Една година след приемането на промените в закона се оказва, че мотивите на
министър-председателя са били погрешни и съответните текстове в закона, основаващи
се на тези неправилни аргументи, следва да бъдат отменени като необосновани и
пречещи за развитието на българския бизнес.
В действителност, обаче, не миналогодишните мотиви на г-н Бойко Борисов са
били неправилни. Сегашният аргумент на МВР (че дейността по самоохрана не е
стопанска дейност) на пръв поглед изглежда основателен, но всъщност е
несъстоятелен, защото той се плъзга по повърхностни белези на проблема, но не
отразява неговата същност.
Същността на въпроса за режима на самоохраната има три основни проявления:
-

Първото е, че въпросът е принципен и то е отразено в цитираните мотиви на
министър-председателя.

-

Второто е свързано със специфичния характер на охранителната дейност
(независимо дали се осъществява под формата на охрана или самоохрана) - тя е
рискова и отговорна дейност, която трябва да се извършва на принципа на
професионалното начало и не трябва да бъде оставяна без регулация и контрол (а не
отчет, както е записано в аргумента от плана) от страна на държавата.
Предложението на МВР, за съжаление, би довело точно до обратното.

-

На трето място, уведомителният или регистрационен режим (разлика никаква), като
„форма на отчет” за субектите със самоохрана е дискриминационен по отношение
на тези, които са на лицензионен режим. Не е такава и европейската практика.
Премахването на лицензионния режим определено ще доведе на практика до
невъзможност самоохраната да бъде ефективно контролирана или по-скоро тя ще
остане извън контрол, както беше досега.

Озадачени сме, че предложението се прави именно от МВР. Това обяснява до
голяма степен факта, че след законовата промяна бяха засилени мерките за контрол на
частните охранителни фирми, но такива по отношение на самоохраната не се долавят.
Не изключваме също силното лобиране от страна на субекти, които са затруднени от
лицензионния режим не от финансова гледна точка, а от възможния контрол по
отношение на осъществяваната от тях охранителна дейност.
Членовете на НАФТСО нямат материален интерес от режима на самоохраната.
Въпросът е принципен - една и съща по съдържание дейност не би следвало да се
осъществява по два различни режима. Философията на закона следва да регламентира
професионално изпълнение на всякакъв вид охранителна дейност.
На основата на горепосоченото и след допитване до членовете на НАФТСО,
предлагаме тексът на точка 14 да отпадне от Плана за намаляване на
административната и регулаторната тежест на бизнеса.

София, 28.08.2012 г.
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