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Състояние на сектора: Недефиниран, нереформиран, разпръснат по различни

икономически дейности в класификатора;

Законодателство: Изчерпан и противостоящ на останалото законодателство закон,

множество подзаконови нормативни актове с изчерпано и противоречащо си

съдържание;

Бизнес среда: Непосилна административна тежест, породена от липсата на

реформа в сектора, наличие на порочни практики и заобикаляне на Закона за

обществени поръчки, голям „сив сектор“;

Човешки ресурси: Ниска квалификация, неприлагане на секторния модел за

компетенциите, липса на учебни заведения и програми за подготовка на експертен

състав.
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Издадени лицензи за ЧОД (една от сферите на сектора): 2965 (към м. април 2016 г.)

Брой търговски дружества в сектора : Над 1000

Сфери на действие: Във всички икономически дейности, в това число

стратегическите обекти и домакинствата
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* Източник: Евростат

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_na_1a_se_r2&lang=en
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Заети:

• 55 216 - по данни на Евростат за ЧОД по код 8010 и 8020 

• Над 120 000 – по обобщени данни, свързани с новата дефиниция на сектора 
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Инженери и технически специалисти за проектиране, монтаж, програмиране,

поддръжка и профилактика на съвременни системи за сигурност;

ІТ специалисти за проектиране, изграждане и програмиране на интегрирани системи

за сигурност/мрежи, специализиран софтуер и др.

Служители в сферата на частните разследвания (частни детективи)

Ръководни специалисти;

Служители в мониторинг центровете;

Охранители – автопатрул, инкасо ;

Охранители на пропускателен режим;

Охранители за охрана на масови мероприятия;

Консултанти по сигурност;

Дефицитни длъжности 
в сектора на частните услуги за сигурност
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Необходимо е изцяло ново законодателство, регламентиращо частните услуги за

сигурност, заедно с оценка на въздействието и съобразено с новите политики на

европейско ниво.

Да се дефинира кои услуги попадат в обхвата на „частни услуги за сигурност“;

Да се актуализира НКПД - липсват основни длъжности, а са налични други, които не са

актуални;

Да се актуализира и синхронизира поднормативната уредба (наредби, правилници и др.);

Да се формира образователна програма в липсващото звено между ЦПО и висшите

училища, тъй като подготовката на персонала (начална и продължаваща) в повечето

случаи е формална;

Да се прилага секторният модел за компетенциите и професоналните стандарти

Ключови проблеми и предложения
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Клъстер Сигурност обединява дружества с национален обхват в сферата на ЧОД,

покриващ всички лицензионни дейности, вкл.:

 компания, производител на системи за сигурност, пожароизвестяване, дронове и улично

осветление;

 Дружество, предлагащо консултации за сигурност и охранителни обследвания;

 Консултанти по оценка на компетенциите на служителите в сектора;

 Два учебни центъра - за обучение на охранители по всички дейности и по ключови

компетенции и за обучение по изискванията за пожароизвестяване и пожарогасене;

ИКС има сключени споразумения с: Военна академия „Г. С. Раковски“, УНСС и

Индустриален клъстер „Електромобили“ за анализ и разработки в сферата на

частните услуги за сигурност;

ИКС е член на Българската стопанска камара и на Съвета на председателите на БСК.

За ИКС
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