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Използвани съкращения: 

ЧОД - Частна охранителна дейност 

ЧОС - Частен охранителен сектор 

ЧОК           - Частна охранителна компания 

ДНМ           - Дирекция на Народната милиция 

МВР - Министерство на вътрешните работи 

СОТ - Сигнално-охранителна техника 

СОД            - Сигнално-охранителна дейност 

ТЗ                 - Търговския закон 

КОС         - Контрол над общоопасните средства 

НС               - Национална служба 

ЗМВР          - Закон за министерството на вътрешните работи 

ЗЧОД  - Закон за частната охранителна дейност 

ТСС - Технически системи за сигурност 

ЗОБВВПИ  - Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия 

ГДНП     - Главна дирекция “Национална полиция” 

СУК           - Система за управление на качеството (ISO 9001) 

СУЗБР         - Система за управление на здравето и безопасността при работа 

(OHSAS 18 001) 

СУСИ         -  Система за управление сигурността на информацията (ISO / IE 

27001) 

СУ            - Системи за управление 

ЦПО           -  Център за професионално обучение 

НАПОО   - Националната агенция за професионално образование и 

обучение 

ТОЦПТ         - Транспорт и охрана на ценни пратки и товари (инкасо) 

МОЕ              - Мобилен охранителен екип 

КТ              - Кодекс на труда 

ЧОИ          - Частна охранителна индустрия 
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CoESS  - Конфедерация на европейските услуги за сигурност 

НАЛСИЧОД -Национална асоциация на лицата и сдруженията, извършващи 

частна охранителна дейност 

НАФТСО  - Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и 

охрана 

НАФОТС  - Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически 

средства 

СФОС         - Съюз на фирми за охрана и сигурност 

БКОС        - Българска камара за охрана и сигурност  

НБКОД     - Национална браншова камара охранители и детективи 

ИКС               - Индустриален клъстер „Сигурност“ 

КНСБ         - Конфедерация на независимите синдикати в България 

ЕС - Европейски съюз 

РПП             - Рентабилност на приходите от продажби 

ЗЗЛД            - Закона за защита на личните данни 

РУП - Районно управление на полицията 

УП               - Управленски персонал 

РП - Ръководен персонал 

СОКЦ - Служители в оперативен и/или контактен център 

ИП - Изпълнителски персонал 

ЛК              - Лице за контакт 

ЛОИД          - Лице отговорно за изпълнение на договора 

ОИПФЗ         - Охрана на имущество с персонал за физическа защита 

НОДЦ          - Национален оперативен дежурен център 

КЦ - Контактен център 

ДМС - Допълнително материално стимулиране 

ССП               - Специализиран софтуерен продукт 

 

 

 

 



 7

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Във всяко демократично общество едни от най–висшите ценности са 

животът, здравето и имуществото на гражданите. В много държави наред с 

правоохранителните органи, в защита на тези основни права на гражданите, 

участват и обществени организации, сдружения и частни лица. 

Съвременните стопански организации са коренно различни от 

организациите на индустриалната епоха. Днес техниката, сградите и 

материалните активи не са гаранция за успех. Икономиката на знанието от 

XXI век се характеризира с огромен технологичен напредък и достъпност на 

високо технологичните продукти, но съществува и глад за знание, за 

качествени кадри, които да използват наличните инструменти и знания за 

генериране на иновации и създаване на конкурентно предимство за 

организациите.  

За разлика от масовизацията на продуктите и услугите от времето на 

индустриалната епоха, в новия век успехът зависи от способността на 

компанията да достави на потребителя продукти или услуги, които в най-

голяма степен задоволяват изискванията и потребностите му.  

Организациите и институциите, чиято цел е да предоставят услугата 

сигурност имат тежката задача да защитават живота, имуществото и 

достойнството на гражданите и затова тяхната дейност следва да бъде 

подкрепяна с въвеждането на най-добрите технологии и методи за работа. 

Промените във всички сфери на обществения живот в Република България 

след 1989г., насочени към изграждане на демократично общество, преходът 

към пазарна икономика и разширяването на частния сектор в националното 

стопанство, изведоха на преден план актуалния проблем за сигурността и 

охраната на живота и собствеността на гражданите и фирмите. 

Държавните институции с компетенции и отговорности в тази сфера, по 

редица причини, изпитват силни затруднения да се справят с безпрецедентно 

нарасналата престъпност. От друга страна, частната охранителна дейност 
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(ЧОД) се осъществява от частни компании, които в тяхната същност са и 

търговски дружества, а като такива са силно подвластни на състоянието на 

икономиката в държавата, в която осъществяват своята дейност. 

Глобалната световна криза пряко се отразява на българската икономика, в 

това число и на частната индустрия за сигурност. Смекчаването на нейните 

последици изисква предприемането на антикризисни мерки, както от страна 

на институциите и законодателството, така и от страна на мениджърите на 

частните фирми. 

Една от проявите на финансовата криза е надпреварата в частния сектор за 

сигурност за предлагане на най-ниски цени. Публични институции и частни 

клиенти продължават да спестяват от сигурност, включително за отговорни и 

рискови обекти. Интензифицира се процесът на увеличаване на нелоялната 

конкуренция в бранша, нараства рискът от разширяване на 

нерегламентираната дейност и дела на „сивата" икономика на пазара на 

частните услуги за сигурност и охрана. Несъмнено, това се отразява 

негативно на качеството на охранителните услуги. Нанасят се  значителни 

вреди за бранша, което води и до увеличаването на риска за сигурността на 

клиентите, на гражданите, на обществото. 

Все още не съществува единна и „най-подходяща“ методология за 

изграждане на система за управление частната охранителна дейност. Такива 

системи се изграждат, като се стъпва на известните теоретични постановки и 

уроци от практиката и като се отчитат особеностите на съответната държава, 

както и особеностите на всяка отделна организация, в която се разгръща 

такава система. В такъв случай е трудно да се генерира желаната добавена 

стойност от управлението на частната охранителна дейност. 

Националната система за сигурност има за свои компоненти съответно 

публичния и частния сектор за сигурност. Всичко това прави особено 

актуален проблема с управлението на частната охранителна дейност на 

територията на Република България. 
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Актуалността на дисертационния труд се определя от новите реалности, 

свързани с осъществяването на ЧОД на територията на Република България. 

В условията на пазарната икономика и посттравматичните последици от 

наскоро вилнялата световна икономическа криза, повече от всякога 

обществото като цяло и стопанският живот в частност, се нуждаят от ясни 

постановки и конкретни практически  действия в областта на управлението 

на бизнеса.  

Дисертационният труд разглежда и най-актуалния проблем пред 

управлението на частния охранителен сектор (ЧОС), а именно изграждане 

модел на конкурентно и жизнеспособно управление, гарантиращо високо 

качество на охранителната услуга. Управлението на частните охранителни 

фирми има особено важно значение за тяхното оцеляване и развитие. Затова 

и темата на дисертационния труд е посветена на изучаването на процесите на 

управление и вземането на управленски решения. 

Обект на изследване е управлението на частната охранителна дейност в 

Република България. 

Предмет на изследване са специфичните характеристики на управлението 

на частната охранителна дейност и частно охранителните дружества като 

компонент на системата за сигурност.  

Целта на изследването е на основата на анализ на състоянието на 

частната охранителна дейност и частния сектор в системата за сигурност на 

Република България да се синтезират иновативни управленски решения и 

модели на процесите в частния охранителен бизнес, които да повишат 

ефективността на управленките процеси. 

При изследване на научния проблем е заложена следната работна 

хипотеза: Ако се усъвършенства нормативната база и се приложи ефективен 

модел за управление на частните охранителни компании (ЧОК) в Република 

България, значително биха се повишили ефективността и качеството на 

частните охранителни услуги. 
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За постигане на поставената цел, се решават следните научно-

изследователски задачи: 

1. Да се определят субектите, задачите и дейностите на частния сектор за 

сигурност, като същевременно се разкрие мястото и ролята на частната 

охранителна дейност и частно охранителните дружества като компонент на 

системата за сигурност;  

2. Да се анализира охранителната дейност, осъществявана от частния 

сектор за сигурност, като същевременно се изследват нормативната основа 

на дейността и проблемите на управлението на частните охранителни 

дружества в Република България; 

3. Да се предложат иновативни управленски решения и модели на 

процесите в частния охранителен бизнес. 

При решаването на посочените задачи се използват общо-научните 

методи и похвати на изследване: литературен обзор; системен подход, 

исторически и факторен анализ и синтез, сравнение и статистическа 

обработка на информацията, функционален анализ.  

В дисертационния труд е извършено изследване по метода на 

експертните оценки на част от основните проблеми. 

При решаване на поставените задачи, за постигане целта на дисертацията, 

са наложени следните ограничения: 

- Изследвани са само основни документи, пряко свързани с управлението 

на частната охранителна дейност, а не цялата нормативна база на Република 

България.  

- Времевият период на изследване е ограничен в диапазона от 1925г. до 

края на 2017г.1 

                                         
1 С ДВ. бр.10 от 30 Януари 2018г. се обнародва нов Закон за частната охранителна дейност, който влиза в 

сила от 31.03.2018г., но към момента на печат на настоящия Дисертационен труд все още текът разгорещени 

дискусии, обжалвания и дебати по много от спорните текстове в него. 
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-  Предложените направления за усъвършенстване процесите по прилагане 

на ефективен модел за управление на ЧОД се отнасят само за Република 

България.   

Частните услуги за сигурност са важни за бъдещото развитие не само на 

държавата като такава, но и в единна Европа и следва да допринесат за 

установяването на едно по-сигурно общество. От всеки търговски субект и от 

всеки отделен служител се очаква да спазва принципите на професионалната 

етика, да допринася за престижа на частния сектор и за общественото 

доверие към него.  

При разработването на дисертационния труд са използвани множество 

литературни източници, материали от Интернет и нормативни актове. При 

това акцентът се поставя върху литературните източници, посветени на 

дейността на частния сектор за сигурност и на регламентиращата го 

нормативна уредба. 

Резултатите от дисертационния труд могат да се използват от всички 

работещи на територията на Република България частни охранителни 

дружества. Освен това, те могат да бъдат приложени в учебните програми и 

учебния процес на Военна академия „Г. С. Раковски” и други университети, 

обучаващи студенти в направление “Корпоративна сигурност“. 

 



 12

СТУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Структурата на дисертационния труд включва увод, изложение в три 

глави, общи изводи и заключение, списък на използваните източници на 

информация и приложения.                                                                       

В увода е изложена концепцията на дисертационното изследване, 

описани са основните съображения за избор на обекта и темата на 

изследването, обосновани са нейната актуалност и значимост. Формулирани 

са целите и задачите на дисертацията, изложени са основните подходи и 

методи при осъществяване на изследването, представени са основните 

съображения и аргументи за избора на разработените методи за оценка. 

Първа глава е озаглавена „Историческо развитие на частната 

охранителна дейност в република България през периода 1925г.-2017г. 

характеристика, понятие и задачи на частната охранителна дейност“. В 

първия параграф се изследва развитието на частната охранителна дейност в  

България през периода 1925г. - 2017г., като се акцентира на правната 

регламентация на тази дейност, започнала от 1925 година със Закона за 

администрацията и полицията2. През 1942 година е издадена Наредба „за 

организиране на частна полиция  по опазване на частните складове от 

злосторства“3, а през  1958 е издадената Наредба № 22 на МВР „за условията 

и реда за охраняване на обектите с ведомствена охрана от пазачи“4. Чрез 

анализа на нормативната база се цели да се посочи както приемствеността 

така и съществените разлики в нормативната база до 1990 година.  

По време на социализма охранителната дейност в България се 

осъществява само от специализирани държавни органи. Проследедено е 

развитието на нормативната база след 1990 година, като една от тезите, които 

се защитават в първа глава е, че основните причини за появата на частна 

                                         
2 “Закон за администрацията и полицията“. Обн. ДВ. бр. 25 от 4 май 1925г. Отм. 
3 Наредба „За организиране на частна полиция по опазване на частните складове от злосторства”. Обн. ДВ. 

бр.212 1941г. Отм. 
4 Наредба №22 на МВР „За условията и реда за охраняване на обектите с ведомствена охрана от пазачи”. 

ДВ. бр.65 от 1985г. Отм. 
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охранителна дейност след 1990г. в България имат социално-политически и 

икономически характер. В новите условия на пазарни отношения частната 

охранителна дейност е изведена като вид услуга5. Създава се пазар на 

охранителни услуги, в който се конкурират държавата от една страна и 

частните охранителни дружества от друга. С влизането в сила на Закона за 

частната охранителна дейност6 (ЗЧОД) през 2004 година се уреждат 

обществените отношения, свързани с нея, административното й регулиране и 

контрол. Законът за първи път дава легално определение на понятието 

„частна охранителна дейност“ (ЧОД) като дейност по охрана от 

противоправни посегателства на обекти, на мероприятия и на лица, на 

техните права и законни интереси. Съгласно  този закон в МВР се изгражда и 

поддържа единен автоматизиран централизиран регистър на лицензите и 

регистрациите за дейностите по Закона за частната охранителна дейност. 

Това от своя страна дава по-добри възможности за наблюдение и контрол над 

частните охранителни фирми. 

 На база на постигнатото в първи параграф анализът е конкретизиран в 

параграф 2. „Характеристика, понятие и задачи на частната охранителна 

дейност“. Частната охранителна дейност е определена като система от 

превантивни действия по опазване на лица, обекти и мероприятия от 

посегателства и за противодействие на престъпността, като вид търговска 

услуга, разрешена по съответен ред. 

Основната цел на ЧОД е да минимизира рисковете от евентуални 

загуби и щети, които може да понесе физическото и/или юридическото лице 

от целенасочени посегателства върху неговото имущество. За постигането на 

                                         
5 Подробно е разгледано от Арабаджийски, Н., Иванов, Хр. Частна охранителна дейност. С., Албатрос, 
1997г., както и от Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. ВТ., 1998г. 
6 “Закон за частната охранителна дейност” Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.105 от 29 

Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 

Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 
11 Май 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.43 от 7 

Юни 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 

Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. и 

доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., отм. ДВ. бр.10 от 30 Януари 

2018г. 
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тази цел са необходими комплекс от мерки на всички елементи и дейности по 

защитата на обектите за охрана, приложими ефективно и законосъобразно по 

отношение на видовете охранителни  дейности. 

Подробно са представени видовете охранителни дейности, предметът и 

обектите на частната охранителна дейност /ЧОД/ , както и  Международните 

стандарти за качество, касаещи охранителната дейност.  

Анализирана е дейността на основните субекти на ЧОД, като е 

доказана необходимостта от подбор на персонала и професионално обучение, 

както и значението на координацията външен и вътрешен контрол на 

охранителната дейност. 

Една от основните тези, които се защитават в първа глава, а и в целия 

дисертационен е, че частната охранителна дейност трябва да се разглежда 

като елемент от системата за сигурност на Република България. В частния 

охранителен сектор /ЧОС/ са съсредоточени значителни за нашата страна 

ресурси. Техните количествени измерения и качествени характеристики 

формират потенциал, който при оптимално използване, може да се окаже 

сериозен фактор за системата за националната сигурност в Република 

България. 

Часните охранителни дружества, в качеството си на доставчик на 

услуги в сферата на личната и фирмена сигурност, представляват елемент от 

превантивната система за противодействие на престъпността, която от своя 

страна, е част от системата за национална сигурност. В съвременната 

държава, оптималното функциониране на системата за национална сигурност 

е задължително условия за ефективно управление на държавните 

институции, местната власт, стопанските субекти, гражданите и техните 

организации за гарантиране принципите на демокрацията и устойчивото 

икономическо развитие и просперитета на страната. 
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Изводи от Първа глава:  

След направения преглед и анализ на състоянието на Частната 

охранителна индустрия (ЧОИ) през периода 1925г. – 2017г., определяне 

субектите, задачите и дейностите на ЧОС, както и разкриване ролята на ЧОД 

като компонент на системата за сигурност, може да се направят следните 

изводи: 

1. На базата на направения анализ може да се заключи, че факторите, 

допринасящи за възникването и силното търсене на частни охранители 

услуги са многобройни – от високия ръст на престъпността до корупцията и 

занижените стандарти в полицията. Видно е, че ЧОД не възниква след 

прехода към демокрацията от 1989г. – тя има своята предистория още от 

началото на миналия век. Първоначално в развитието на частната 

охранителна дейност липсва каквато и да било правна регламентация, но 

постепенно в отделни закони и подзаконови нормативни актове започват да 

се оформят текстове, съпътствани от несистемна нормативна регулация и 

регламентация. Поетапно в сектора започва изграждането на правна база, 

като през 2004г. е приет първия специализиран ЗЧОД. 

2. ЧОС се развива и усъвършенства, охранителната дейност придобива 

статут на професия, създават се правила за лицензиране, за визия. ЧОК 

инвестират в обучението на служителите, в системи за контрол и управление. 

В резултат на осъзнаването колко важна е подготовката на служителите се 

създават множество ЦПО, които предлагат обучения в областта на охраната. 

Внедряват се стандарти за качеството на предлаганите услуги, за безопасни 

условия на труд, за управление на риска и за защита на фирмената 

информация. 

3. Приемането на Закона за частната охранителна дейност от 2004г. е 

важна стъпка към регламентацията на дейността, но той така и не е 

последван от ясна и систематична национална политика или стратегия за 

бъдещото развитие на сектора. Самият охранителен бранш също насърчава и 

настоява за по-голяма прозрачност и по-успешни регулаторни рамки в 
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опитите си да се отърси от лошата си репутация и да осигури по-добри 

бизнес условия. Налице остават още редица проблеми като корупция, слаб 

контрол и налагане на правилата, както и огромен сив сектор. ЧОС 

представлява един от най-големите работодатели в страната, но паралелно с 

това създава и един от най-мащабните сиви сектори в националната 

икономика. Всички тези въпроси изискват по-добра координация между 

регулаторните органи и създаването на адекватни средства за контрол и 

надзор. 

4. Целесъобразно е ЗЧОД, да се хармонизира и с нормативната база, за 

действия на охранителните фирми при бедствия. Необходимо е 

диференцирано разписване на дейността на охранителните дружества в 

конкретните обекти, съобразно нивото на тяхното значение за националната 

сигурност. От значение ще бъде и наличието на Наредба за взаимодействието 

между държавните органи и ведомства и частните охранителни дружества, 

по въпросите за националната сигурност. 

 Втора глава „Организация и управление на частната охранителна 

дейност на територията на Република България“ започва с анализ на 

дейността на асоциации, сдружения и синдикати в ЧОД. Подчертава се, че 

лицата, извършващи частна охранителна дейност, могат да създават 

сдружения за защита на професионалните си интереси, които защитават 

интересите на членовете си и подпомагат дейността им; оказват съдействие 

на органите на МВР; сезират контролните органи за констатирани нарушения 

на този закон; упълномощават свои представители за участие в съвета. 

Частната индустрия за сигурност в Република България към края на 2017г. 

съставляват повече от 3000 (три хиляди) издадени лиценза за извършване на 

частна охранителна дейност (данните са от „Регистър на търговските 

дружества, извършващи дейности по чл.5, ал. 1 от ЗЧОД“) , (като тук са 

включени не само ЧОК, но и лицензии на т. нар. „Звена за самоохрана“). 

Сдружаването на ЧОК се извършва от началото на новия век, като преминава 

през два етапа: първият е възникването на сдружения от фирми, а вторият – 
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сътрудничество и сдружаване на вече съществуващи организации с цел 

участие в законодателния процес, по-добра координация и представителство 

при защитата на интересите на компаниите от бранша. 

Сериозно внимание във втора глава е отделено на изследването на  

водещите компании от сектор „ЧОИ“ в Република България за периода 

2012г. - 2014г. Анализирани са пазарния дял по приходи от продажби за 

2014г., заетостта на служителите в сектора, основните финансови 

коефициенти и други важни параметри на дейността. 

На базата на този анализ се извежда необходимостта от Мениджмънт 

над охранителния състав с оглед приближаване на ЧОД до европейските 

практики. Изследването на нормативните документи, регламентиращи 

частните охранителни услуги в европейските страни и достъпната правна 

литература, се установява, че частната охранителна дейност в ЕС е насочена 

към осъществяването на превантивни действия. Тези дейности се 

осъществяват въз основа на разрешение (лиценз или регистрация) и са 

насочени както към противодействието на престъпността и опазването на 

обществения ред, така и за ограничаване на причините и условията, 

благоприятстващи извършването на правонарушения. 

По правило частната охранителна дейност е вид търговска услуга 

(разрешена по съответния ред). Тя се реализира чрез регистрацията на 

частните охранителни търговски дружества (компании). В съвременните 

условия на тази дейност се възлагат основни функции както по 

профилактиката, така и по охраната на имущество, лица, мероприятия, ценни 

пратки и товари, самоохрана и др. С определянето на предмета на дейност се 

поставя декларативната основа на частните охранителни услуги. Те 

представляват съвкупност от превантивни действия по опазване на лица и 

обекти от посегателства, както и за противодействие на престъпността.  

Приближаването на ЧОД в Република България към Европейския модел на 

частните услуги за сигурност налага своевременното и качествено решаване 

на ред същностни въпроси. Главните от тях се свеждат до: 
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• Постоянно усъвършенстване на националното законодателство, 

регулиращо дейността на частния сектор за сигурност и по-

нататъшното му европейско хармонизиране; 

• Непрекъснато подобряване на организацията на дейността  частните 

фирми, извършващи частна охранителна дейност; 

• Строго и неотклонно спазване на изискванията за подбор и 

първоначална подготовка на кандидатите за частни охранители; 

• Осигуряване на добри условия за работа и живот на персонала на 

частните фирми за сигурност и охрана; 

• Упражняване на безкомпромисен контрол от страна на 

компетентните държавни органи (в случая полицейските) върху 

дейността на частния сектор за сигурност; 

• Осъществяване на реално и ефикасно взаимодействие между 

полицейските органи и частните фирми за сигурност и охрана и др. 

В параграф 4 „Принципи на управление и стратегическо планиране в 

компаниите, осъществяващи частна охранителна дейност“ са разгледани 

основни (класически) видове организационни структури на управление, 

ролята на мениджърите, етапите на управленския цикъл, управленските роли 

и умения, както и основните подходи за вземане на управленско решение.  

В параграф 5 „Анализ на проблемите в законовото регулиране на ЧОД 

след 2004г. Нормативни регламенти във взаимоотношенията между МВР и 

ЧОК. Предложения за нормативни промени“, както личи и от заглавието са 

представени някои от сериозните проблеми в нормативната база отнасяща се 

до частната охранителна дейност. Тя е несъвършена и неактуална, а 

прилагането – затруднено и изкривено. Не отчита интересите за развитие на 

тази индустрия като цяло. Промените в нормативната база са насочени към 

отговор на критики от европейски институции и в полза на държавния 

контрол. В действащата нормативна уредба има проблем с липсата на 

квалификационни и ресурсни критерии за лицензиране. В момента 
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изискванията за получаване на лиценз за ЧОД са документални и няма 

ресурсни изисквания, според които да бъде отказан лиценз. Според 

„Регистъра на търговските дружества, извършващи дейности по Чл.5, Ал. 1 

от ЗЧОД“ до края на 2017г. в България има издадени над 3000 лиценза, като 

около 1090 са охранителните фирми, които имат национален лиценз. За 

сравнение, във Великобритания броя на фирмите за сигурност и охрана е с 

около 50% по-малък, при около 100 пъти по-голям пазар. При този огромен 

брой охранителни фирми, за територията на Република България, трудно 

може да се постигне качество. При издаване на национален лиценз би 

следвало кандидатстващата фирма да разполага с  минимален ресурс - 

основен и резервен автомобил за съответната дейност, сервизен екип и 

съответния човешки ресурс назначен на постоянен трудов договор. 

Значителна част от фирмите за охрана разполагат с малък брой и 

непечеливши обекти. Липсата на финансови ресурси води и до отсъствие на 

квалифициран персонал, спестява се от обучение и заплати. Такива фирми 

могат да съществуват единствено в „сивия сектор“, като същевременно го 

поддържат и са пречка за търговските дружества за охрана, които следват  

законите в страната и са съвестни работодатели и данъкоплатци. 

В страната има регистрирани над 800 юридически лица за самоохрана, 

от които около 400 са публични институции. При положение, че отправната 

точка е ЧОД, това е способ за заобикаляне на Закона за обществените 

поръчки7.  

Необходимо е да се извърши и промяна в ЗЗЛД, като там е необходимо 

да се въведат по-строги изисквания към администраторите на лични данни. 

По смисъла на този закон, всички ЧОК, са такива администратори . По реда 

на този закон, лични данни могат да се обработват за целите на: „отбраната 

на страната, националната сигурност и опазването на обществения ред и 

                                         
7 „Закон за обществените поръчки“, В сила от 15.04.2016г., Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. 

бр.34 от 3 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. 

ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г. 
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противодействието на престъпността“8. Факт е обаче, че към края на м. май 

2018г. се очаква да влезе в сила Общ регламент за защита на данните. 

Пълното му наименование е Регламент (ЕС) 2016 / 679  от 27 април 2016г. 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни и свободното движение на такива данни (известен още с абревиатурата 

GDPR - от General Data Protection Regulation). Този регламент за защита на 

данните ще внесе значителни промени в досега действащата правна рамка и 

ще постави завишени изисквания по отношение на защитата на личните 

данни.  

 Друг недостатък на ЗЧОД, който има съществено значение и е фактор 

за спечелване на доверие от службите за сигурност при взаимодействие с 

ЧОК, който задължително следва да бъде отстранен, се открива в чл. 21 от 

ЗЧОД. Според ал. 1 т. 3 на същия член, лиценза за извършване на 

охранителна дейност, на търговците или юридическите лица се отнема ако 

назначени от тях служители не отговарят на условията по чл. 27 ал. 2. от 

същия закон: „Лицата, извършващи дейност по чл. 5, могат да сключат 

трудов договор само с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско от 

средно образование за длъжността "ръководител на охранителна дейност", а 

за длъжността "охранител" - с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско 

от основно образование, което: 1. е гражданин на държава - членка на 

Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария; 2. не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер; 3. 

няма започнато наказателно преследване за извършено умишлено 

престъпление от общ характер; 4. е психически и физически здраво.” 

Проблемът не е толкова в самата формулировка, но това което е важно да се 

промени в Закона в тази насока е чл. 21 ал. 3, а именно - да се даде някакъв 

срок за отстраняване на констатирания пропуск, като например: „Издаденият 

                                         
8 ЗЗЛД, чл.1, ал.5. 
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лиценз не се отнема, ако в едномесечен срок търговецът или юридическото 

лице отстрани допуснатото нарушение на чл. 27, ал. 2.”, а също и ал. 4, 

според която „…лица с отнет лиценз могат да кандидатства отново за такъв 

след една година“. За постигане на пълноценно и ефективно партньорство 

между ЧОИ и МВР една от първите промени в ЗЧОД трябва да е в чл.27 ал.2. 

Според него за охранител може да се назначи лице с основно образование, а 

за ръководител на охрана - със средно. На охранителят се доверява живота, 

здравето и имуществото на възложителите - той предлага сигурност, а 

неговия ръководител организира ежедневната дейност, инструктира, 

осъществява контрол и комуникира с възложителя, за да се гарантира тази 

сигурност. Освен това ръководителя на охраната е този, който ще 

осъществява координация и взаимодействие с държавните служби за 

сигурност, а в тези служби изискванията за образователен ценз са доста по-

строги. ЗЧОД освен невъоръжена, позволява и въоръжена охрана на лица и 

обекти. За придобиване на разрешително за носене и съхранение на оръжие 

според ЗОБВВПИ е необходимо лицето да отговаря на много изисквания, 

като едното от тях е да притежава средно образование. Така четейки 

поотделно двата закона се появява сериозна предпоставка за изпадане в 

законово несъответствие и нарушение на Закона. 

Въпросът с разрешението за носене и съхранение на оръжие от 

охранителите е важно да се промени в правната основа на частната 

охранителна дейност. Още по-належащо е да се  регламентира употребата на 

оръжие, тъй като има случаи, в които това е абсолютно необходимо, но 

законово не е достатъчно добре регламентирано и може да доведе до 

сериозни последствия за охранителя и за охранителната фирма. В ЗЧОД 

единствено е споменато, че има въоръжена и невъоръжена охрана. В 

ЗОБВВПИ формулировката за оръжието свързана с ЧОД е неясна и 

предизвиква различно тълкуване. Една част от правомощията на частните 

охранители се доближават до тези на полицейските служители, посочени в 

ЗМВР. Служителите на ЧОК формират една от най-големите групи от хора, 



 22

които имат законово право да използват физическа сила, оръжие и помощни 

средства, при изпълнение на служебните си задължения. Същевременно няма 

ясна и точна обосновка за  използването на физическа сила и  помощни 

средства. Самите помощни средства не са изброени и фиксирани. Само 

повърхностно се споменават „белезници, каучукови и пластмасови палки“. 

Друг съществен проблем е, че охранителите имат правомощия единствено 

на територията на охранявания обект. Ако извършителя напусне района на 

обекта, охранителя губи законовото право да го задържи. Това затруднява в 

голяма степен работата на охранителите и взаимодействието им с органите 

на МВР (например, в ежедневната практика, често се случва нарушителите да 

напуснат територията на охранявания магазин, в който съгласно плана за 

охрана са разположени постовете, а на паркинга пред магазина нямат право 

да ги преследват и задържат). 

Подобна е и ситуацията с право на задържане по време на мероприятия 

или при залавяне на извършител в обекти на централизирана охрана. ЗЧОД, а 

и който и да е друг закон не дава никакви правомощия на охранителите при 

такива условия. По време на провеждане, на спортни и други мероприятия, 

съществува аналогичен проблем, при изпълнение функциите и задачите на 

охранителите – няма законов регламент по какъв начин охранителите да 

направят проверка на лицата и техния багаж, влизащи на територията, на 

която ще се проведе мероприятието, без да извършат закононарушение. 

Друг важен елемент за подобряване качеството на осъществяваната 

ЧОД, е въвеждане на възрастови ограничения за лицата работещи като 

охранители.  Ограниченията могат, да бъдат обвързани с категоризацията на 

труда.  

Освен това е важно, да се въведе периодична проверка на пригодността 

и то не само в изброените случаи, а при всички охранители, особено при тези 

осъществяващи въоръжена охрана. 
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При ЧОД напоследък се наблюдава и увеличаваща се административна 

тежест. При съвременните възможности на електронната комуникация 

хартиените документи са в драстичен обем. 

В законите и нормативните документи, не се позволява специален 

режим на движение, както на частните МОЕ, така и на частните автомобили 

за противопожарна безопасност и спешна медицинска помощ. Ако в бъдеще, 

тези дейности се възприемат като помощ за сигурността  в условия на криза 

или при други специфични обстоятелства, тяхното място в законовата уредба 

на Република България задължително трябва да бъде определено ясно и 

точно. 

В резултат на подробния анализ на тези проблеми в края на втора глава 

се предлагат възможни решения за минимизиране на сивия сектор в частната 

охранителна дейност в Република България.  

Изводи от Глава втора:  

1. След направения преглед и анализ на състоянието на браншовите 

организации, синдикати и сдружения в ЧОИ, както и на представянето на 

водещите в сектора ЧОК, може да се направи извода, че от всички фирми и 

звена за самоохрана с лиценз за охранителна дейност, в браншови 

организации са обединени не повече от 20%. В момента, в страната 

съществуват слаби синдикати и няколко конкуриращи се асоциации на 

работодателите, между които трудно протичат браншовите преговори. Все 

по-силно в ЧОИ се усеща необходимостта от вливането на съществуващите 

към момента браншови организации в една единна национална браншова 

структура, която да направи сектора достоен партньор на държавните и 

международните институции. Десет компании владеят общо 75,3% от пазара 

на охранителни услуги. Независимо от значителния брой регистрирани и 

функциониращи фирми е видно, че те разпределят остатък от пазарен дял, 

възлизащ на приблизително 25%. 

2. В резултат на направения в тази Втора глава анализ на нормативната 

база, регламентираща ЧОД, може да се направи извода, че законодателство 
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ни има редица пропуски и неточни формулировки, които не отчитат 

настоящата практика и съвременните научните разработки в тази сфера. 

Правната рамка съдържа много пропуски, тя е несъвършена и неактуална, а 

прилагането ѝ затруднено и изкривено, в редица случаи дори е невъзможно. 

В резултат са налице сериозни затруднения и препятствия в осъществяване 

на дейността и правоприлагащата практика, както и случаи на небрежно 

отношение на част от търговците към действащата нормативна 

регламентация на частната охранителна дейност, довели до многобройни 

нарушения и до зачестяване на инцидентите при осъществяване на 

охранителната дейност. Приближаването на ЧОД в Република България към 

Европейския модел на частните услуги за сигурност налага своевременно 

усъвършенстване на националното ни законодателство, регулиращо 

дейността на частния сектор за сигурност и по-нататъшното му европейско 

хармонизиране. Необходимо е да се направят редица нормативни промени 

касаещи ЧОД, като например: 

• Премахване на формата „Звена за самоохрана“. 

• Отделяне на охраната с МОЕ за реакция в самостоятелен вид ЧОД. 

• Въвеждане на минимални задължителни изисквания при лицензиране 

по ЗЧОД. 

• Актуализиране на наредба I-121 с оглед появата на нови технологии и 

зачестили опити за посегателство. 

• Промени и допълнения в Закона за обществените поръчки, които да 

ограничат предпоставките за корупция и порочност в провежданите 

конкурси.  

• Изработване на изменения и допълнения към ЗЧОД, които да отчитат 

съвременните потребности и да регламентират: нови видове 

охранителни услуги; увеличаване на правомощията на частния 

охранител; облекчаване на административната тежест; електронни 

услуги за обмен на документи; лицензиране на охранителите; 

въвеждане на категоризация на труда и възрастово ограничение на 
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охранителите;  охрана на критичната инфраструктура; лицензиране на 

инсталаторската дейност; лицензиране на консултантската дейност и 

регламентиране на обучението. 

3. В резултат на направения в т. 6 от настоящата Втора глава анализ, 

може да се направи извода, че за съжаление, качеството на охранителната 

услуга има съществена икономическа детерминираност и не зависи само от 

ръководителите на частните охранителни фирми, а от редица обстоятелства, 

като нелоялна конкуренция, наличие на субекти на частната охранителна 

дейност в зоната на „сивата" икономика, неблагоприятна икономическа 

конюнктура и др. Увеличаващия се натиск за снижаване на цените на 

охранителните услуги и практиката на публични институции да спестяват от 

сигурност, включително за отговорни и рискови обекти, не само не 

осигуряват качествена и надеждна услуга, но създават предпоставки за 

нарушаване на нормативни актове от страна на изпълнителите, за 

увеличаване на „сивия“ сектор и на недекларираната охранителна дейност. 

Във връзка с това е правилно да се търси т.нар. “златно сечение” между 

цената на предлаганата услуга за сигурност и охрана на съответните клиенти 

и възнагражденията на частните охранители. Това всъщност е и една от 

основните предпоставки за повишаване на социалния престиж на професията 

частен охранител. 

В трета глава „Управление на частни компании, осъществяващи 

частна охранителна дейност на територията на Република България и модели 

на иновативни решения за оптимизация на бизнес процесите“ се представят 

резултатите от проведен научен експеримент и емпирично изследване, като 

същевременно се дават и конкретни насоки за ефективно управление на ЧОД, 

чрез поредица от работещи модели за създаване и реализация на охранителни 

продукти/услуги, за мотивация и възнаграждение на персонала, за 

иновативни решения, водещи до оптимизация на бизнес процесите в ЧОК. 

Целта на проведеното емпирично изследване, извършено по метода на 

експертните оценки, е да се проучи мнението на отделни експерти относно 
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някои въпроси, свързани с разкриване на моментното състояние на сектора и 

възможностите за подобряване управлението на дейността чрез внасяне 

промени в нормативната база, регулираща сектора и използване на 

ефективни и иновативни модели на управление на частната охранителна 

дейност в Република България. 

Постигането на така формулирана цел, предполага изпълнението на 

следните задачи: 

- разкриване познаването и пълнотата на дефиницията за ЧОД; 

- проучване на мнението на анкетираните експерти за наличието на 

изградена лична съпричастност и утвърдени ценности в работата на 

ЧОК; 

- проучване мнението на анкетираните относно мотивацията и 

удовлетвореността на заетите в сектора служители; 

- проучване мнението на анкетираните експерти относно влиянието на 

сивия сектор върху качеството на предлаганите охранителни услуги; 

- проучване мнението на анкетираните експерти относно необхдимостта 

от търсене на иновативни „решения за сигурност“ от ЧОК в Република 

България; 

- проучване мнението на анкетираните експерти относно достатъчността 

и съдържанието на лекционния материал при обучението за професията 

„охранител“; 

- Други. 

 Изследването е проведене в няколко етапа:  

♦ Първи етап: Определяне размера и структурата на извадката. 

Като източници на информация бяха определени: служители от всички 

йерархични нива в няколко различни по големина, териториално покритие и 

пазарен дял частни охранителни компании, осъществяващи дейност на 

територията на Република България, а именно: „Ей Ес Пи“ ЕООД, „Енигма 

ГАРД“ ООД, „АСО-ПАНЕМА“ ООД, “БМ Протекшън“ ЕООД, „Пи Ес Ес“ 
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ООД, „ТРАФИК СОТ СЛИВЕН“ ООД, ЕТ „Р.И.С. 999“, други. Изследваната 

извадка е на база 100% от набелязаните звена, като са анкетирани 83 

/осемдесет и трима/ души. 

Изследването се проведе в периода месец ноември 2017г. – месец декември 

2017г. 

♦ Втори етап: Разработване на анкетна карта. 

Въпросите в анкетната карта са пряко свързани с дейността на ЧОК в 

Република България и с изпълнението на задачите за постигане на 

формулираната цел на емпиричното изследване. 

Анкетата съдържа 22 /двадесет и два/ основни въпроса, (19 /деветнадесет/ 

закрити и /три/ открити въпросa), които са произволно подредени, за да се 

избегне манипулация на резултата от изследването по какъвто и да е начин. 

♦ Трети етап: Инструктиране на включените за анкетиране. 

Анкетираните се инструктират и се запознават със съдържанието и 

начина на попълване на анкетната карта; каква е целта на анкетните карти и 

необходимостта от искрени отговори. Изрично се посочва, че е необходимо 

получаването на ясна и точна информация, като на база на анализа на 

получените резултати ще се направи оценка на състоянието на състояние на 

сектора и възможностите за подобряване управлението на дейността чрез 

внасяне промени в нормативната база, регулираща сектора и използване на 

ефективни и иновативни модели на управление на частната охранителна 

дейност в Република България. Като краен резултат ще се разработи 

примерен модел на управление на частната охранителна дейност в Република 

България. 

♦ Четвърти етап: Обработване на индивидуалните анкетни карти и 

обобщаване на резултатите. 

 Анализът на посочените отговори на затворените въпроси и на 

изразените мнения и препоръки в отворените анкетни въпроси, позволи да 

оценим, че проведеният научен експеримент е успешен и е постигнал 
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набелязаната цел. 

В трета глава е обърната сериозно внимание на особеностите на  

управлението на компании, осъществяващи ЧОД на територията на 

Република България, като се подчертава,  че в условията на криза, (която при 

нас има различни измерения – икономически, финансови, социални и 

политически), фирмите, които произвеждат продукта или предлагат услугата 

„сигурност”, са изправени пред сериозни изпитания. Тези изпитания са от 

характера на предизвикателства, т.е. всичко или поне много зависи от това – 

какъв отговор ще им бъде даден. Ако отговорът на собствениците и топ 

мениджърите на охранителните компании е адекватен, щетите ще бъдат 

минимални, а ползите – максимални. И обратно, при неадекватен отговор 

щетите ще бъдат максимални, а ползите – минимални. На тази база в 

дисертационния труд се предлагат следните няколко препоръки за адекватно 

управление на частната охранителна дейност в Република България и 

съответно ефективно и конкурентноспособно противопоставяне на фирмите 

от „сивия” сектор в бранша: 

• За охранителната фирма трябва да мислим като за една отворена 

система. Много висши мениджъри продължават да си мислят за своите 

фирми и да гледат на тях като на затворени системи, в които работят 

крепостни служители. Напротив, фирмите и служителите им са все повече 

отворени системи, защото работещите в тях постоянно следят какво става 

навън, анализират, сравняват, търсят алтернативи, много са информирани – и 

за отношението към работещите в другите фирми, и за заплащането, и за 

кариерните възможности, и за вътрешните правила и методи за контрол. 

• Хубаво е да се насочат усилия и върху системи за управление, които са 

фините настройки на качествения мениджмънт. Много висши мениджъри в 

условията на криза инстинктивно започват да акцентират върху начина, по 

който фирмата им работи досега, да настояват, не рядко с репресивни 

методи, върху по-висока интензивност на работа, по-здрава дисциплина, по-

сурови санкции. Напротив, начина, по който фирмата е работила досега, 
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трудно може да даде повече стойност и повече конкурентно предимство, 

колкото и да се засилва контролът и да се ограничават възможностите на 

хората да се разсейват. Тези начини имат главно съдържание – да се правят 

правилно нещата. В условията на криза повече стойност ще се произведе и 

ще се допринесе за повече конкурентно предимство само ако се инвестира в 

системи за управление, които дават ново качество, които не са еднократен 

акт, а са непрекъснат, динамичен процес на оптимизиране.  

• Много висши мениджъри в условията на криза засилват вертикалността 

в организационната структура, усилват контрола, подсилват инструментите 

за командване във фирмите. Резултатът е възникването на нови йерархични 

нива, на нови прегради пред свободното движение на информация, пред 

пазара на идеи, пред обмена на интелект, а инициативността спада, нараства 

отказът да се вземат решения и да се носи отговорност. Напротив, 

стратегията трябва да бъде коренно различна – намаляване на нивата в 

йерархията, акцент върху децентрализацията за сметка на централизацията, и 

на координацията за сметка на командването. Трябва да се залага на 

компетентността, а не на компетенциите, да отпушват каналите за 

хоризонтално взаимодействие, за сътрудничество между хората, да се 

поощрява инициативността. Само така ще нараства синергията в дейността 

на служителите.  

• За да се противодейства ефективно и конкурентноспособно на фирмите 

от “сивия” сектор e необходимо топ мениджмънта на компаниите, 

осъществяващи ЧОД на територията на Република България да отправи все 

по-чест поглед към иновативни решения за оптимизация на бизнес процесите 

в компаниите си, както и към нестандартни и иновативни решения за 

сигурност, като например заместване на добре познатата охрана на 

имущество със стандартната бройка необходими за целта охранители, с 

алтернативно съчетание на персонал за физическа зашита и технически 

системи за сигурност /ТСС/. По този начин охранителната фирма може да 

гарантира по-добро качество на услугата, чрез осъществяването й с по-малко 
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на брой, но по-добре мотивиран и квалифициран персонал, подпомогнат с 

технически системи за сигурност, денонощен видео - мониторинг център и 

при необходимост съсредоточаване на повече ресурс, чрез реакция с 

автопатрулни екипи. Това решение за охрана има за цел да защити в 

максимална степен високите изисквания към охранителната компания, като 

същото е базирано на разбирането, че най-ефикасният модел е съчетанието 

на физическа охрана с модерни технически системи за контрол, превенция, 

незабавно подаване на информация за настъпили охранителни събития и 

високоскоростна последваща реакция с автопатрулни екипи. Комбинирането 

на физическа и техническа охрана дава най-висок коефициент на сигурност и 

защита на определен обект. Техническата охрана има доста предимства, тъй 

като е безпристрастна и позволява контрол, включително и на охранителния 

състав. Основна цел е осъществяване на тотален контрол на обстановката в 

обектите под охрана, включително и по изпълнението на функционалните 

задължения на служителите от охраната. Чрез подобно решение може да се 

доведе до оптимална организация между звената за охрана за осъществяване 

на денонощна физическа охрана на обекти към Възложителя за своевременно 

прогнозиране на риска в охранявания обект, както и превантивно 

въздействие на рисковата среда. С него може да се гарантира и високо ниво 

на контрол – превантивен, постоянен, действен, последващ върху 

изпълнението на функционалните задължения от служителите по охраната, 

тяхната физическа и психическа дееспособност, върху изправността и 

готовността на изградените технически системи за охрана и действието им в 

синхрон. 

• Друго успешно решение за повишаване конкурентоспособността на 

охранителната компания чрез оптимизация на бизнеса при техническо 

обезпечаване оперативната дейност на охранителната компания е 

изграждането на единен Национален оперативен дежурен център (НОДЦ), 

чрез който да се избегне създаването на множество регионални такива, а в 

същото време  да се осигури национално покритие на услугата СОД и 
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реакция с автопатрулни екипи. При това решение във всеки регион се 

изгражда напълно автоматизиран диспечерски център, който транслира 

всички алармени събития до Националния оперативен център на компанията. 

Поради все още недостатъчно високата надеждност на съществуващите 

доставчици на комуникационна свързаност е задължително криптирането на 

информацията и дублирането на нейния пренос чрез няколко преносни среди, 

чрез осигуряване на автоматична динамична преконфигурация по 

предварително зададени приоритети, например – LAN, GSM/GPRS, оптична 

(МАN) свързаност и т.н. Освен значителна оптимизация на разходите и 

съответно повишаване конкурентоспособността на компанията, подобно 

решение би довело и до осигуряване на изключително висока надеждност и 

сигурност при преноса на информация от охраняваните обекти до 

Националния оперативен център на охранителната компания. 

• Управлението на човешките ресурси е също много съществен момент 

за качеството на персонала във фирмите, осъществяващи ЧОД. Много висши 

мениджъри смятат, че в кризата трябва да се опират на свои хора, на 

проверени хора, на хора, които им създават душевен комфорт, на хора към 

които имат доверие – приятели, приятели на приятели и т.н. Това вкарва 

случайност, хаотичност и липса на правила в управлението на човешките 

ресурси, което се превръща в чисто и просто обслужване на човешките 

ресурси. А истината е, че управлението на човешките ресурси трябва да е 

прецизен инструмент за подбор на кадрите, за тяхното обучаване, 

мотивиране, развитие, оценяване. Стихийността и произволът в него може да 

нанесе непоправими щети – да издигне несъстоятелни личности и да смачка, 

да пресира и подтисне професионалистите или да ги изгони. Висшият 

мениджър в условията на криза трябва да превърне звеното за управление на 

човешките ресурси в лаборатория за креативност, за инвестиране в хората, за 

отсяване и премахване на всички странични, нелегитимни и неприемани от 

множеството служители начини и средства за назначаване, лансиране и 

възнаграждение на хората.  
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• Много висши мениджъри смутени от кризата започват трескаво да се 

оглеждат за специалисти отвън – извън фирмата и понякога – извън страната. 

Моите наблюдения и практически опит показват, че с много малки и редки 

изключения, висшият мениджър няма да сгреши и само ще спечели, ако се 

опре на своите специалисти. Те най-добре познават нещата и ако той ги 

развива кариерно, те ще му се отблагодарят, давайки всичко от себе си и 

няма да се нуждаят от време да навлизат в нещата дълго и продължително, а 

в кризата се иска да се реагира бързо и адекватно. Професионалистът знае 

колко му е струвало да стане такъв и знае колко още много трябва да научи и 

може. Затова той работи над себе си постоянно, няма време за интриги, за 

бездействие, за пропиляване на времето. Докато човекът отвън, не само идва 

и започва да се базира на опита на досегашните експерти, но той има 

необходимост от време да навлезе в нещата – най-често това става като бъде 

обучаван от тези, които после ще ръководи. Разбира се, не може да се 

абсолютизира - понякога свежата мисъл дава нови идеи и отваря нови 

възможности, но това трябва да става като изключение, а не като правило, 

трябва да бъде по неизбежна необходимост. Иначе висшият мениджмънт 

трябва да подкрепя хората от фирмата, които са се доказали именно като 

нейни професионалисти, които са давали и са способни да дадат много на 

нея. 

 В резултат на анализа на особеностите на управлението на компании, 

осъществяващи ЧОД на територията на Република България в трета глава се 

представя възможна визия, мисия, идентификация на бизнеса, ръководни 

принципи и основни ценности на компания, осъществяваща ЧОД. Изследва 

се възможността за оптимизиране на процеса за създаване на 

продукти/услуги при ЧОД чрез генериране  и пресяване на идеи, 

разработване и тестване в пазарни условия на маркетингова концепция и 

стратегия.  

 В трета глава се предлага Модел на изпълнение / реализация на 

продукта / услугата в ЧОК, който включва: 
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• Получаване на клиентско запитване или друга формална проява на 

клиентски интерес 

• Изготвяне на оферта 

• Сключване, промяна и прекратяване на договор 

• Планиране дейността по изпълнение на договорите и правила при 

изпълнението им 

• Контрол на дейността по изпълнение/реализация на продукта/услугата 

• Удовлетвореност на клиента от предоставените му продукти / услуги 

• Рекламации 

 Много важни от гледна точка на предмета на дисертационното 

изследване са още няколко модела: 

 Модел на ефективна система за мотивация и възнаграждение на 

персонала в ЧОК и Модели на иновативни решения за оптимизация на бизнес 

процесите в компаниите, осъществяващи ЧОД на територията на Република 

България. 

 Моделът на ефективна система за мотивация и възнаграждение на 

персонала в ЧОК включва: 

• Формиране на цялостното трудово възнаграждение 

• Същност на системата 

• Цели на системата 

• Бонусна система за служителите от администрацията, стимулираща 

продажбите и високото ниво на клиентска удовлетвореност, навременна 

събираемост и качество на предлаганата охранителна услуга 

• Бонусна система за служителите от изпълнителския персонал на ЧОК, 

стимулираща високото ниво на клиентска удовлетвореност, качествено и 

съвестно изпълнение на служебните задължения. 

Моделите на иновативни решения за оптимизация на бизнес процесите 

в компаниите, осъществяващи ЧОД на територията на Република България 

са: 
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• Решение за охрана, в съчетание на персонал за физическа зашита и 

технически системи за сигурност /ТСС/; 

• Система за комплексна техническа охрана, видеомониторингов 

превантивен контрол и реакция с МОЕ; 

• Технически иновационни решения за оптимизация на бизнеса. 

Част от гореописаните модели са апробирани в реални условия, за което 

са предоставени съответните служебни бележки, видно от които 

апробираните модели дават „изключително задоволителни резултати, 

изразяващи се в силно подобряване качеството и ефективността на 

предлаганите от ЧОК охранителни продукти и услуги“, което само по себе си 

е довело до „много доволни клиенти и оптимизация на редица бизнес 

процеси“. 

Изводи от Трета глава: 

1. В резултат на проведения научен експеримент и направеното 

емпирично изследване могат да се синтезират следните няколко извода: 

• Липсва единно разбиране за понятието „частна охранителна дейност“. 

• Ясно е изразена преценката на експертите за несъвършенство на 

действащата към момента нормативна база, регламентираща ЧОД, като 

същевременно категорично изразена е и преценката на респондентите, 

че ефективността и качеството на частните охранителни услуги 

значително би се повишила чрез усъвършенстването на нормативната 

база, регламентираща дейността, което налага необходимостта от 

нейното прецезиране и преработване. 

• Необходимо е осъзнаването от експертите и служителите в бранша на 

необходимо е да се търсят все по-иновативни „решения за сигурност“ от 

страна на частните охранителни компании. 

• Въз основа на направения анализ на данните от изразената по мнението 

на експертите, необходимост от определяне на ЛК и ЛОИД за всеки 

клиент, в т. 4 и т. 5 от Трета глава на настоящия дисертационен труд е 

извършено разширяване на понятийния апарат от специфична 
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терминология, използвана в ЧОД, с въвеждането и дефиниране 

съдържанието на понятията „лице за контакт“ и „лице, отговорно за 

изпълнение на договора“. Видно и двете понятия са необходими във 

връзка с професионалното и качествено доставяне на услугата / 

продукта при ЧОД. 

2. В следствие извършения маркетингов анализ на ЧОД, може да се 

направи извода, че след като целенасоченият пазар е избран, ЧОК трябва да 

позиционира себе си и своите услуги на съществуващите и потенциалните 

потребители. За целта, компанията трябва да избере правилни непостоянни 

фактори на маркетинг-микса за своите целенасочени пазари. Тези 

непостоянни фактори, известни като “7Р” - фактори, включващи стока, цена, 

методи на разпространяване и стимулиране, участници на пазара, физическо 

обкръжение и процес са всъщност разширена версия на традиционния 

маркетинг-микс. Разширяването е необходимо заради допълнителните 

особености, които се наблюдават при услугите. 

3. За да се противодейства ефективно и конкурентноспособно на фирмите 

от “сивия” сектор e необходимо топ мениджмънта на компаниите, 

осъществяващи ЧОД на територията на Република България да отправи все 

по-чест поглед към иновативни решения за оптимизация на бизнес процесите 

в компаниите си, както и към нестандартни иновативни решения за 

сигурност, като например заместване на добре познатата охрана на 

имущество със стандартната бройка необходими за целта охранители, с 

алтернативно съчетание на персонал за физическа зашита и технически 

системи за сигурност, с ефективно управление на процесите по създаване и 

реализация на охранителните продукти и услуги, мотивацията на персонала и 

удовлетвореността на клиентите. 

 В общите изводи и заключението на дисертационния труд се 

обобщават постигнатите резултати от изследването. Аргументира се 

постигането на поставената цел и решаването на основните задачи. 
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Отбелязва се значението на обобщаването на опита в частната охранителна 

дейност, както и на резултатите от проведеното емпирично изследване. 

C приемането на Закона за частната охранителна дейност през 2004г. бе 

отговорено на една обществена необходимост за по-ефективна защита на 

живота, здравето и имуществото на гражданите. Частната охранителна 

дейност все по-често и приоритетно изпълнява задачи и в сферата на 

профилактика при охраната на обществения ред. Основен проблем, който 

възниква в ЧОД в България е ниското заплащане на в този бранш, което 

освен до слаба мотивация, води и до наемането или на много млади и 

неопитни или на много възрастни охранители. За подобряване на качеството 

на частните охранителни търговски услуги е нужно: по-високи стандарти при 

обучението и опитността на охранителния персонал, както и по-високи 

възнаграждения. Осигуряването на мотивация и добри условия за работа и 

живот на персонала на частните фирми за сигурност и охрана е важно 

изискване за пълноценно реализиране на социално значимата функция на 

частния сектор за сигурност. To обаче има съществена икономическа 

детерминираност и не зависи само от ръководителите на частните 

охранителни фирми, а и от редица обстоятелства, като нелоялна 

конкуренция, наличие на субекти на частната охранителна дейност в зоната 

на „сивата" икономика, неблагоприятна икономическа конюнктура и др. Във 

връзка с това е правилно да се търси т. нар. „златно сечение“ между цената на 

предлаганата услуга за сигурност и охрана на съответните клиенти и 

възнагражденията на частните охранители. Това всъщност е и една от 

основните предпоставки за повишаване на социалния престиж на професията 

частен охранител. 

Днес в частната индустрия за сигурност на Република България работят 

повече хора, отколкото в полицията и армията ни взети заедно. Професията 

„охранител“ във всичките й аспекти, се упражнява в почти всички сектори на 

стопанския живот, без оглед на собствеността – държавна, частна или 

общинска. ЧОК осигуряват работа на десетки хиляди хора, като от значение е 
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не само количествения, но и качествения състав на тези хора, които в 

болшинството си са бивши служители на МО и МВР – много добре 

подготвени и теоритично, и практически, които изпълнявайки задълженията 

си с чувство на отговорност, доказвайки своя професионализъм, привличайки 

и обучавайки много млади хора, гарантират спокойствето на бизнеса по 

отношение на недопускането на престъпни посегателства, осигурявайки 

оптимални възможности за безпрепятственото протичане на съответните 

работни процеси в него. През последните години, индустрията на частните 

услуги за сигурност заема непрекъснато увеличаващо се място в ежедневния 

живот. Докато до преди няколко години, охранители присъстваха само на 

няколко места, то днес можете да ги видите почти на всякъде. Тези промени 

показват нарастващата роля на частните услуги за сигурност за гарантиране 

сигурността на гражданите и за предотвратяване на престъпността. ЧОС е 

значим за обществото поради делегираните му от закона правомощия, които 

пряко са свьрзани сьс сигурността за живота и здравето на гражданите на 

тази страна и за тяхното имущество. ЧОД е фактор за едно по-сигурно 

общество, в което личната безопасност, опазването на имуществото все 

почесто се гарантират от предоставяне на качествена търговска услуга - 

охрана. 

Към настоящия момент на територията на Република България има 

издадени над 3000 /три хиляди/ лиценза за охранителна дейност, а в сектора 

са заети над 130 000 /сто и тридесет хиляди/ охранители, което прави 

проблематиката с Управлението на дейността изключително важна и с 

широка социална значимост. 

     В резултат на решените научно-изследователски задачи, анализа на 

правно-нормативната база, на управлението, на структурата и дейността на 

ЧОИ в Република България, както и на резултатите от анализа на 

проведеното за целта на дисертационния труд емпирично изследване, в края 

на труда са формулирани следните научни и научно-приложни приноси: 
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Научни приноси: 

1. В изследването е добавено ново знание и са идентифицирани 

съществени нови страни на частната охранителната дейност, като е дадено 

комплексно, всеобхватно и теоретично обосновано авторово определение на 

понятието „частна охранителна дейност“, предложени са оригинални 

дефиниции на понятията „лице за контакт“ и „лице, отговорно за изпълнение 

на договора“.  

2. По нов начин и с допълнителни аргументи е доказано значението на 

управлението и стратегическо планиране за оптимизиране на бизнес 

процесите в компаниите, осъществяващи ЧОД. 

3. Аргументирано е защитена оригиналната теза, че частния 

охранителен сектор е елемент от националната система за сигурност. 

 

Научно-приложни приноси: 

1. Направена е рамка на ефективна система за мотивация и 

възнаграждение,  като са изведени мотивиращите фактори за персонала на 

търговското дружество, осъществяващо ЧОД. 

2. Създаден е модел на иновативни решения за оптимизация на бизнес 

процесите, приложим и използваем при практическо реализиране на бизнес-

предприятия в сферата на ЧОД. 

3. Създадена е конструкция от знания, която може да се използва както 

за ефективен мениджмънт на ЧОК, осъществяващи ЧОД на територията на 

Република България, така и за обучение на студенти в бакалавърски и 

магистърски програми по национална и корпоративна сигурност, докторанти 

и специализанти в сферата на сигурността. 
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