Проект!
МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ НА
ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Частната охранителна дейност е специфична, стопанска дейност и като такава се
подчинява на динамиката на икономическите процеси и общественото развитие в страната.
Частната охранителна дейност заема голяма част от пазара на обществените услуги, а
от друга страна - немалка част от българското работоспособно население е ангажирано в
тази сфера.
Както в другите европейски страни, така и у нас сигурността на гражданите –
опазването на техният живот, здраве и имущество е задача, с която не биха могли да се
справят само правоохранителните органи. Ролята на частния охранителен сектор все повече
се повишава. Обществото се нуждае все повече от услугата на частните охранителни
търговски дружества.
За дванадесетгодишния период от първото регламентиране на административното
регулиране и административния контрол на този вид търговска дейност със Закона за
частната охранителна дейност (обн. ДВ. бр. 15/24.02.2004 г.), същата се наложи като
обществено значима и бързо развиваща се дейност, която би следвало да бъде регулирана и
контролирана въз основа на точни и ясно регламентирани законови разпоредби.
Променената икономическа реалност, свързана с пълноправното членство на Република
България в Европейския съюз, както и промяната на обществено-политическото и
социално-икономическото развитие на обществото ни, са основните мотиви за
разработването на настоящия Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД).
Законопроектът е изготвен след задълбочен анализ на обществените отношения,
които възникват при осъществяването на частната охранителна дейност и опита на
държавите-членки на Европейския съюз в тази сфера. Отчетени са и съществуващите
проблеми, за чието правилно разрешаване са взети предвид и становищата на
представителните организации в частния охранителен сектор, след задълбочени съвместни
обсъждания.
Множеството важни промени в регулираната материя са основание за
разработването на изцяло нов законопроект, в съответствие с чл. 11, ал. 1 от Закона за
нормативните актове.
Със законопроекта, както и досега, се установява лицензионен режим за частната
охранителна дейност. Това е единствената допустима форма на административен контрол,
съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност.
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Регламентирането на субектите, чрез използването на общата формулировка “еднолични търговци и юридически лица”, както и търговци, регистрирани по
законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария и търговци, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, в друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в
Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно
законодателството на държавата, в която са установени и удостоверят че отговарят на
изискванията на този закон, е в отговор на все по-широкия кръг лица, изявяващи желание да
осъществяват частна охранителна дейност и на водещия европейски принцип за свободно
движение на стоки, услуги и хора.
Проектът на закон предвижда ново видово разделение на частната охранителна
дейност, което се налага от бързо развиващите се стопански и обществени отношения. Това
видово разделение няма да доведе до засягане на финансовите интереси на кандидатите за
лиценз, защото виждането, както нашето така и на представителите на частния охранителен
сектор, е че размерът на държавните такси трябва да бъде оптимизиран и да не надхвърля
този, който сега се дължи за всички видове дейност, за територията на Република България.
От друга страна няма да бъдат ощетени и тези субекти, които сега осъществяват новите три
вида дейности само въз основа на притежаван лиценз за извършване на охрана на
имущество на физически или юридически лица. Предвидена е възможност при заявено
желание на субекта да извършва съответния вид дейност, да бъде издавано допълнение към
притежавания лиценз.
В законопроекта е предвидено разработване на подзаконов нормативен акт, с който
детайлно, за всеки един вид дейност, да се регламентират минимални изисквания за
сигурност и безопасност на охраняваните обекти, включително и за необходимото
техническо оборудване и/или моторни превозни средства и персонал, притежаващ
необходимата професионална квалификация. По този начин ще се подобри
професионалният капацитет на субектите и ще се повиши качеството на предлаганата от тях
охранителна услуга.
С цел усъвършенстване на лицензионния режим, в новия законопроект детайлно са
разписани комплексните критерии, на които следва да отговарят субектите, кандидатстващи
за лиценз, както и физическите лица - собственици и членове на управителните органи.
Прецизно са изброени необходимите удостоверителни и други документи, като за
улеснение са разработени образци на същите. Предвидена е възможност документите за
кандидатстване за лиценз, както и уведомленията за поети/снети от охрана обекти и за
възникнали/прекратени трудови правоотношения, да бъдат подавани и по електронен път.
На следващо място със закона се въвежда задължителното изискване за
принадлежност на субекта към професионално сдружение на лица, извършващи частна
охранителна дейност. С това изискване се създава възможност за саморегулация на
субектите от частния охранителен сектор чрез участие на представителните организации от
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сектора в регулационния процес и повишаване на тяхната представителност в
Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност,
функционирането на който е запазено в настоящия законопроект.
Взаимодействието между търговците, осъществяващи частна охранителна дейност и
органите за обществен ред и сигурност е сред основните принципи на новия закон, като
същевременно ясно са разграничени функциите по охрана от тези, които са приоритет
единствено на полицейските органи. Отчетена е както превантивната роля на извършваното
видеонаблюдение, така и възможността, която то дава за по-ефективно и бързо разкриване
на престъпни посегателства. Регламентирани са използването на физическа сила, помощни
средства и огнестрелно оръжие, както и възможността за задържане (залавяне) на лица,
извършващи правонарушения в охранявания обект. Особено важно е, че при и по повод
осъществяване на частна охранителна дейност лицата от охранителния състав на
едноличния търговец или юридическото лице са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1,
б. „а” от Наказателния кодекс. Това е логически и законово оправдано предвид факта, че
дейността на частния охранителен сектор е насочена към опазване на основни човешки
права - здравето, живота и имуществото на гражданите.
Немаловажно е и запазване действието на издадените вече лицензи. Запазва се също
и Единния автоматизиран централен регистър на лицензите и регистрациите за дейностите
по закона, с оглед осъществяване на текущ контрол, който както и до сега е възложен на
органите на МВР.
Превантивният и текущият контрол са регламентирани изчерпателно чрез
възможността да се откаже издаването на лиценз, респективно - да се отнеме вече издаден в
определени хипотези, които са обособени самостоятелно. Предвидена е възможност
лицензиращият орган да може да спира дейността, когато чрез нарушаване на законово
определени забрани се засягат съществени обществени интереси, които могат да бъдат
възстановени без да се прибягва до крайната мярка отнемане на лиценз.
Значително разширена и детайлизирана е и правната уредба на административнонаказателната отговорност, с което считаме че ще бъде повишена ефективността от
контрола на субектите, извършващи частна охранителна дейност. Размерите на
предвидените административни наказания са съобразени със степента на засягане на
обществените отношения при извършване на определено административно нарушение и не
съдържат елементи на прекомерна репресивност.
Като цяло, новият закон акцентира на законността и професионализма при
осъществяването на частната охранителна дейност. Защитата на личния живот, здравето и
имуществото на гражданите са сред водещите принципи в работата на частния охранителен
сектор.
Приемането на закона не е свързано с необходимост от допълнително финансиране
и не предполага въздействие върху държавния бюджет.
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С проекта на закон не се регулират правоотношения, свързани с прилагане на
правото на Европейския съюз, поради което не се налага и изготвяне на анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз.

