СТАНОВИЩЕ
на
Българска Камара за Охрана и Сигурност – БКОС -член на Българска Стопанска
Камара – Съюз на Българския Бизнес;
Индустриален Клъстер Сигурност- ИКС- член на Българска Стопанска Камара - Съюз на
Българския Бизнес;
Съюз на Фирмите за Охрана и Сигурност- СФОС -член на Съюза за Стопанска
Инициатива

Относно : Законопроект на Закон за частната охранителна дейност
Във връзка с публикуван проект за обществено обсъждане на Закон за частната охранителна
дейност, провеждайки експресно допитване до фирми , НЕ членуващи в сдружения , в това
число и сред сдружения които НЕ СА членове на Консултативния съвет по въпросите на частната
охранителна дейност при Главна дирекция Национална Полиция, изразяваме следното
становище :
КАТЕГОРИЧНО НЕ подкрепяме внесения Проект на Закон за частната охранителна дейност
1. Проекта е изготвен след формално допитване до 10 % от фирмите на „ тъмно „ без да е
отчетено мнението на бизнеса ( фирмите от сектора
) и представителните
работодателски организации в които членуват;
2.

Във въпросния законопроект липсва оценка на въздействието , което би трябвало да
бъде и средство за договаряне и защита на националните позиции и интереси и на
европейско ниво ;

3. В законопроекта липсва връзка както с националното законодателство така и с
европейската практика , касаеща сектора в частта му като бизнес услуги ;
4. Законопроекта има заложени множество рестрикции и недействени терминологии;
5. Законопроекта не отразява съвременните социално икономически и правни положения
, както на национално ниво така и в европейския контекст ;
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6. В законопроекта има заложени правни постановки в нарушение на Конституцията ,
бизнес логиката и възможността за отразяване на промените отговарящи на темповете
на развитие на сектора на частните услуги за сигурност , в частност на частната
охранителна дейност; начините и методите използвани от компаниите в сектора в
осъществяваната от тях дейност и формите за партньорство, контрол и професионална
квалификация .
7. В законопроекта има текстове, представляващи намеса на държавата в извършването
на стопанска частна дейност, както и увеличаване на административната и регулаторна
тежест върху бизнеса .
8. В законопроекта не са залегнали основните проблеми на съвременния охранителен
бизнес:
- липсата на адекватно обучение на охранителите
- разграничаването на различните дейности и съответната подготовка по тях
- липсата на подготвени изпълнители, поради ниския праг на заплащане за всички видове
извършвана дейност

В заключение :
Съгласни сме, че е необходима промяна в уредбата, но нашата позиция, е че промяната
трябва да направи административното регулиране върху частните услуги за сигурност погъвкава и осъвременена, отчитайки превръщането на частната охранителна дейност, в
професионален сектор частни услуги за сигурност.

Считаме че е много по важно един законопроект да бъде изготвен на базата на анализи и
познаване на сектора и взаимовръзката му както с националното така и с европейските
нормативи и стратегии, като създава по добри предпоставки за развитие на бизнеса и
неговата конкурентоспособност.
Това е още един мотив да настояваме за разработване и приемане на цялостна стратегия
за нормативни промени, придружени с оценка на въздействието, в един толкова важен
сектор, какъвто са частните услуги за сигурност.

Съгласуването на тези промени с професионалистите от сектора може да бъде само и
единствено в полза на държавата, тъй като ще е гаранция за създаването на ефективно
приложими норми и стандарти, в името на водещата цел – осигуряване на сигурност и
безопасност за гражданите и фирмите, в унисон с европейските норми и практика.
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