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СЕКТОРЪТ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 

 На Европейско ниво пазарът на отрасъла на сигурността  се оценява 

на около 36,5 милиарда евро  

 Десетократен ръст на световния пазар  на охранителни услуги и 

продукти: 

2001 г.:   10 млрд. евро 

2011 г.: 100 млрд. евро 

Източник : ЕК, ЕИСК COM ( 2013) С 76/07 



СИЛНО ФРАГМЕНТИРАН ПАЗАР, РАЗДЕЛЕН ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ГРАНИЦИ. 
Сигурността, като една от най-чувствителните области на политиката, е една от 

сферите, в които държавите-членки не са склонни да се откажат от националните си 

прерогативи. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПАЗАР - купувачите са публични органи. Дори в области, в които 
пазарът е с търговски характер, изискванията за сигурност продължават в голяма 

степен да се определят от законодателството. 

 

ПАЗАР СЪС СИЛНО ОБЩЕСТВЕНО ИЗМЕРЕНИЕ. Сигурността е една от основните човешки 
потребности; същевременно, тя е и високочувствителна област. Мерките и 

технологиите в областта на сигурността могат да оказват въздействие върху основните 

права и често предизвикват страх от евентуално нарушаване на правото за 

неприкосновеност на личния живот. 

ПАЗАРЪТ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА 



ЕК И ЕИСК - «ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ОТРАСЪЛА НА СИГУРНОСТТА» (2013 Г.) 

• Понастоящем няма ясно определение за отрасъл на сигурността и неговата методична 

класификация е възпрепятствана от редица фактори; 

• Отрасълът на сигурността не е обхванат като такъв от основните статистически 

номенклатури (NACE, Prodcom и т.н.); 

• Производството на стоки, свързани със сигурността, обхваща широк спектър от 

позиции. В статистическите данни за тези позиции не се прави разлика между 

дейностите, свързани със сектора на сигурността, и тези, които не са свързани с него; 

• На европейско равнище не съществува източник на статистически данни от самия 

отрасъл; 

• С цел да се преодолее липсата на данни относно отрасъла на сигурността и неговия 

пазар Комисията ще разработи емпирична основа, на базата на която могат да бъдат 

получени по-надеждни данни за пазарите в областта на сигурността. За да се постигне 

това, от съществено значение е сътрудничеството с главните търговски асоциации 



СЕКТОРЪТ В БЪЛГАРИЯ  

Доклад на МФ за очакванията за растеж на услугите:  

• ЧОД е на 8-мо място; 

• Секторът е на едно от първите места като работодател по заети служители;  

• Ниска квалификация на човешките ресурси в сектора в голямата им част. 

Проучване на Институт „Отворено общество“ (2010 г.): 

• Повече от половината от фирмите в страната ползват СОТ; 

• 10% имат наета частна охранителна фирма; 

• 6%  имат наета жива охрана; 

Проучване на Световната банка за България: 

• Фирмите заделят около 0,83% от обема на продажбите си за сигурност,  

• Загубите на фирмите от кражби, грабежи и вандализъм са 3,73% от продажбите им.  

• Годишно фирмите плащат по 3 096 лв. за сигурност и 4 448 лв. за правни услуги;  

• Общият годишен разход за сигурност на фирмите е над 900 млн.лв. годишно. 

 



СЕКТОРЪТ В БЪЛГАРИЯ  

1. Секторът е разпилян в различни по своята същност икономически дейности; 

2. Подлежи на различни регулаторни и/или абсолютно липсващи нормативни 

актове и регулации; 

3. Настоящата нормативна уредба е изчерпана от съдържание и действие и влиза в 

противоречие с останалото законодателство, което създава допълнителни 

затруднения за бизнеса; 

4. Липсват критерии за оценка на въздействието на нормативната уредба върху 

състоянието на сектора и на икономиката, като цяло 

5. Секторът е най големият работодател в сферата на услугите, но е и с едно от 

най-ниските заплащания на труда; 

6. Секторън доставя услуга, която е на едно от първите места по риск и отговорност;  

7. Секторът е на едно от първите места с  най ниски критерий за образователен 

ценз, възможности за обучения и специализация и кариерно развитие; 



Посочените в чл.5 от ЗЧОД услуги  

Сектор «Частни услуги за сигурност» включва следните подсектори : 

Дейностите, свързани с охраната с технически средства, в т.ч мониторинг 
центрове, реакция на сигнали, верификация на сигнали, автопатрули  

Проектиране и изграждане на системи за сигурност, видеонаблюдение, 
ПИС, ПГ 

Дейности по пожароизвестяване и пожарогасене  

Консултанти по сигурността 

Дейности по разследване 

ПЪТНА КАРТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА ЧАСТНИ УСЛУГИ ЗА СИГУРНОСТ  



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Да се ДЕФИНИРА , съгласно европейското и българското законодателство 

секторът «ЧАСТНИ УСЛУГИ ЗА СИГУРНОСТ» . 

2. Да се създаде отделна икономическа дейност «Частни услуги за сигурност» 
в която да влизат всички изброени по-горе дейности със съответните 

категории и подкатегории и съответните промени в КИД и НКПД 

3. Да се създаде в МИЕ Отраслов/ Секторен съвет “Частни услуги за 
сигурност”, който да определя секторните политики, промените в 

нормативната уредба, регулаторните режими и др. проблеми. 

4. Да започне разработване на цялостно свързано и интегрирано с 
европейските нормативни актове и препоръки законодателство, свързано 

със сектора и изискванията към операторите в него,  

5. По-активно включване на браншовите организации в процеса по регулация 
и саморегулация 

6. Да се въведе компетентностният подход по отношение управлението на 
кадрите в сектора, като се вземат предвид разработените професионални 

стандарти за 20 ключови за сектора длъжности. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Промените в сектора и законодателството трябва: 

1. да се придружават с необходимата оценка на въздействието върху бизнеса и 

икономиката, като цяло; 

2. да се съгласуват с бизнеса; 

3. да са последователни и с ясни критерии и цели; 

4. Да гарантират професионалната функционалност на операторите на пазара 

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!  

Пътната карта за развитието на сектора на частните услуги за сигурност е разработена от екип 

на НАФОТС и в основните си тези и предложения се базира на европейски нормативни 

документи, Анализ на БСК в сектора на Дейности по охрана и разследване 2012,  Проучване на 

Световната банка , Анализ на МФ и предложения от членовете на НАФОТС . 

Пътната карта обхваща предложения, свързани с дефинирането на целия сектор и развитието 

му като такъв, а не отделни подсектори и дейности свързани с него . 

Пресконференция  БСК 

Представяне на „Пътна Карта за развитието на сектора на 

частните услуги за сигурност“ 

София, 4 Ноември 2013г 

 


