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ДО 

Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА 

СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД ПРИ 43-ТО НС 

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРАВНА КОМИСИЯ  

ПРИ 43-ТО НС 

 

 

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 за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна 

дейност N 654-01-62/24.04.2016г 

 

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТАНОВ, 

След като се запознахме с внесения в КВСОР проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за частна охранителна дейност (N 654-01-62/ 24.04.2016г) Българска Камара за Охрана 

и Сигурност – БКОС; Индустриален Клъстер Сигурност- ИКС- членове на Българска Стопанска 

Камара - Съюз на Българския Бизнес; Съюз на Фирмите за Охрана и Сигурност- СФОС -член на 

Съюза за Стопанска Инициатива изразяваме пълно несъгласие и липса на подкрепа за Закона 

за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност  

Считаме, че приемането на изменението и допълнението на уредбата на чл. 5 ал 1 от Закона за 

частна охранителна дейност, посочени в предложението за промяна ще бъде в разрез с 

европейското и национално законодателство в областта на конкуренцията, на общата забрана 

за дискриминация и въвеждането на дискриминационни мерки във вътрешния пазар на ЕС и ЕО 

/ чл. 106 , вр. Чл. 18 от ДФЕС /  така и на декларираните от страна на правителството намерения 

за намаляване на административната тежест върху стопанска дейност . Напротив, чрез проекта 

на ЗИД ЗЧОД ще се създаде прецедент и ще се възпроизведат под нова форма съществуващи 

недостатъци на действащото законодателство . 
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1. Предложението за изменение и допълнение на ЗЧОД ,  всъщност е пряка  намеса на 

държавата в извършването на стопанска частна дейност, както и увеличаване на 

административната и регулаторна тежест  

2. Във въпросното предложение за изменение липсва оценка на въздействието 

3. Ще се наруши принципа за равнопоставеност на субектите, опериращи в условията на 

пазарна икономика в сектора на частните услуги за сигурност; 

4. В предложението  липсва връзка както с националното законодателство така и с 

европейската практика , касаеща сектора в частта му като бизнес услуги ; 

5. В предложението като цяло всъщност са  заложени рестрикции и недействени 

терминологии към една от дейностите в сектора ; 

6. Предложението на ЗИДЗЧОД  не отразява  съвременните  социално икономически и 

правни  положения , както на национално ниво така и в европейския контекст ; 

7. В Законопроекта има заложено пряко нарушение на чл. 19 ал 1 и 2 от Конституцията, а 

именно : Държавата, като регулира определени дейности, не може да ги ограничава 

произволно. Това може да стане само по изключение в защита суверенитета, 

сигурността на страната и нейната териториална цялост, съхраняване на 

околната среда и използването на природните ресурси в държавен интерес. 

Ограничаването може да се налага и от изискванията на чл. 19, ал. 2 от 

Конституцията за осигуряване на всички граждани и юридически лица еднакви правни 

условия за стопанска дейност, предотвратяване злоупотреба с монополно 

положение, нелоялна конкуренция и защита на потребителя 

8. Заложените  правни постановки в предложението освен че са 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 , но и са предпоставки за дисбаланс в сега действащия закон и 

регламентацията за сектора . 

 

В заключение : Надяваме се, че горната позиция ще бъде отчетена при обсъждането на 

внесения законопроект и той няма да бъде приет . В противен случай, си запазваме 

възможността да сезираме съответните компетентни български и европейски институции. 

Надяваме се, че народните представители няма да допуснат България да бъде въвлечена в 

поредна наказателна процедура за неспазване на европейското законодателство. На 

разположение сме да съдействаме със съответната експертиза при необходимост 

Съгласни сме, че е необходима промяна в уредбата, но нашата позиция, е че промяната 

трябва да направи административното регулиране върху частните услуги за сигурност по-

гъвкава и осъвременена, отчитайки превръщането на частната охранителна дейност, в 

професионален сектор частни услуги за сигурност.  
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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. 

 

София, 11 май 2016г 
 
С УВАЖЕНИЕ : 
 
 

            

 
 

 

 
       

    

  

       




