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Въведение
Понятието “сигурност“ можем да дефинираме като подсигуряване на реда в държавата и
гарантиране безопасността на гражданите. То е от първостепенно значение и е неотменима
отговорност на държавата, както и да разбираме нейната роля - като минимална или с
разширени функции. Ефективното и ефикасно предоставяне на сигурност изисква посрещане
на нуждите на всички граждани в обществото и предполага отчетност пред тях, независимо
дали сигурността се предоставя от държавата или частния бизнес.
Последните десетилетия бележат глобална тенденция на разрастване на пазара на частни
охранителни услуги с развитието на икономиката и откриване на нови сфери, които се нуждаят
от защита. Това неминуемо предизвиква въпроси за баланса между отговорността на
държавата по опазване на сигурността и възможностите, които се разкриват пред частния
бизнес. Освен това тези тенденции създават притеснение за отстъпление на органите на реда и
развитие на един модел, в който сигурност получават само тези, които могат да си го позволят.
Този анализ изследва връзката между публичния и частния сектор на сигурността в България в
опит да набележи проблемите, възможностите и перспективите пред двете. Проучването се
основава на предишни изследвания в сферата на сигурността и използва данни от
европейската статистическа служба Евростат, Евробарометър, НСИ, Министерството на
вътрешните работи, Търговския регистър и др., за да представи една актуална картина на
пазара на частни услуги в сектора и държавните разходи за ред и сигурност. Разгледан е
проблемът на ефикасността на публичните разходи за сигурност в контекста на разрастващия
се частен сектор и са направени паралели със страните от ЕС с цел сравнение и
контекстуализация на политиките в България. Нивото на престъпност и доверието в работата на
Министерството на вътрешните работи са изведени като измерители за ефективността на
предоставяните услуги по сигурност от полицията. Поради естеството на своята дейност и
отговорността за човешкия живот и имуществото на гражданите, частният сектор „Сигурност”
подлежи на по-сериозен контрол от държавата за разлика от други. По въпроса за отчетността
е изследвана ролята и значението на регулацията на частния сектор и сложната взаимовръзка с
държавата.

Публични разходи за вътрешен ред и сигурност и приходи за
частните охранителни фирми
В тази част са представени публичните средства, разходвани за вътрешен ред и сигурност за
последните 10 години в България. Направено е сравнение със средните нива на държавните
разходи, заделяни за сигурност в Европейския съюз. Разгледана е структурата на разходите
според отчетите на Министерството на вътрешните работи, за да се потърси отговор на
въпроса какви решения биха оптимизирали разходите. Отделно е представена актуална
информация за броя на работещите в системата, която дава контекст на проблема с огромния
разход за персонал в системата.

Разходи за сигурност в България и ЕС
Фигура 1. Държавни разходи за ред и сигурност в ЕС като процент от БВП за 2016 г.

Източник: Евростат
Оценките на Евростат изпращат България на първо място по разходи за ред и сигурност като %
от БВП за 2016 г. сред страните от ЕС. Тук обаче трябва да се отбележи, че методологията на
Евростат включва и разходите за съдебна власт, както и за тези за издръжка на затворите и за
пожарната. Ако искаме да сравним държавните разходи за ред и сигурност с пазара на
частните охранителни компании, следва да вземем само бюджетното перо за полицията. МВР
е държавният орган в страната, който отговаря за опазването на реда и сигурността, живота и

имуществото на гражданите, така че следва да съпоставим неговата работа и издръжка с
дейността на частните охранителни фирми у нас. Ако разгледаме тясното понятие за разходи за
полицейски услуги, класацията отново поставя България в челото на ЕС1.
Фигура 2. Държавни разходи за полиция в ЕС, % от БВП за 2016 г. и средно за 2014-2016 г.

1

Според класификацията на Евростат публичните разходи за полицейски услуги включват следните пера:
администриране на полицейски дела и услуги, включително регистриране на чужденци, издаване на документи за
работа и пътуване на имигранти, поддържане на записи за арести и статистика, свързани с полицейската работа,
регулиране и контрол на движението по пътищата, предотвратяване на контрабандата и контрол на офшорния и
океанския риболов; експлоатация на редовни и спомагателни полицейски сили, пристанищни, гранични и брегови
охранители, както и на други специални полицейски сили, поддържани от публичните органи; експлоатация на
полицейските лаборатории; експлоатация или подкрепа на програми за полицейско обучение, охрана на
движението.

Източник: Евростат
България е с малко над средните стойности за публични разходи за полицейски услуги като %
от БВП в сравнителен план с ЕС, ако съдим по последните налични данни за 2016 година. Това
обаче се променя, ако се вземат предвид годишните флуктуации на разходите за сектора,
които често включват отпускане на непредвидени трансфери в големи размери (например за
покриването на 20-те заплати на пенсиониращите се кадри, за увеличени заплати, за
заплащане на извънредна работа или пък за покриване на други, вече направени свръхразходи от ведомството). Така, ако се вземе средната стойност на разходите за 2008-2016 г.,
България заема едни от челните позиции в ЕС. Средно за изследвания период разходите за
полицията се равняват на 1,3% от БВП в България, което нарежда страната на второ място в ЕС
заедно с Испания, веднага след водещата в класацията Кипър с 1,5%. Приложение 1 дава
подробни данни за държавните разходи за всяка година от изследвания период.

МВР
Брой заети в системата
Противно на разпространеното схващане, България далеч не е сред първите по численост на
полицейския персонал спрямо населението. По данни на Евростат за 2015 година (последните
налични данни за всички страни в ЕС) България се нарежда по средата на класацията по
численост на полицаите на 100 000 души от населението за 2015 г. с 337 полицаи.
На първо място е Кипър (581), следван от Малта и Хърватска с 504 и 490 полицаи, респективно.
Страните с най-малко полицейски персонал спрямо населението пък са Финландия - 141 и
Унгария - 90 души. Фигура 3 показва процентната промяна в персонала за разгледания период.
За повечето от страните промяната в числеността на полицейските служители е с ниски или
незначителни стойности, но някои отчитат голяма процентна промяна за 7-годишния период
(2015 спрямо 2008 г.). При Холандия се наблюдава постоянен ръст на стойностите и през 2015 г.
заетите в сектора са с повече от 1/3-та повече от тези през 2008 г. Значителен е и ръстът за
Естония, Латвия и Словакия.2 Страните, които съкращават най-много полицейския си персонал
през годините, са Финландия и Ирландия (с 16% по-малко за 2015 г.), както и Великобритания
(14%). Но най-голям е спадът за България - с цели 25% по-малко заети в бранша. Това се дължи
както на демографските тенденции на намаляване на населението, така и на целенасочена
политика на намаляване на щатните бройки през годините (МВР се нарежда на челни позиции
по брой служители в началото на хилядолетието в сравнение с другите силови ведомства в
Европа, а това по никакъв начин не гарантира висока ефективност).
Броят на полицаите е намалял с близо 10 000 души от 2008 г. до 2015 г. Най-притеснителен е
отчетеният спад на заетите през 2015-та и 2016г., видим на Фигура 4. Причините за него са
промени в социално-осигурителния кодекс от 2015 г., които налагат достигане на
задължителна възраст от 52 години за пенсиониране (която поетапно ще се увеличава до 55)
освен дотогава изискваните 27 години стаж, 2/3 от който в системата. До 2018 г. действа
2 Отчетеният ръст при заетите в Гърция и Италия се дължи не толкова на постепенно покачване през годините,
колкото на твърде ниски стойности за 2008 г. в сравнение с липсата на значителни промени в числеността за
останалия наблюдаван период.

тригодишен преходен период, през който служителите в силовите ведомства, които са
изпълнили само условието за 27 години стаж, да се пенсионират. Наложените промени водят
до 5 684 пенсионирани служители от сектор “Сигурност и отбрана“ първото полугодие на 2016
г., което е с 3 911 (3,2 пъти) повече в сравнение със същия период на 2015 г. според доклада
на Националния осигурителен институт (НОИ) за новоотпуснатите пенсии през първото
полугодие3. За сравнение преди обявената реформа напускащите системата са средно по 500
души на тримесечие. За цялата 2016 г. новоотпуснатите пенсии са 6 693 - с два пъти повече в
сравнение с броя през 2015 г. – 3312. През 2017 г. броят на пенсиониращите се намалява
значително до 1 861 или с 4 832 (72,2%) по-малко в сравнение с броя на отпуснатите през 2016
г. пенсии от същия вид (6 693).
Фигура 3. Брой полицаи на 100 000 души от населението в страните от ЕС (2008-2015 г.)

*Високият процент на промяна за Гърция и Италия се дължи в известна степен на
значителен спад на заетите в сектора само за 2008 г. от измервания период.
Източник: Евростат
Промените в Закона за МВР и Кодекса за социално осигуряване последните 3 години водят до
противоречиви резултати. Една от тях включва отпадането на изискването за прекратяване на
осигуряването при отпускане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, като това създава
възможност за хората, които са придобили право на пенсия, да се пенсионират, без да се
3

Новоотпуснатите пенсии през първото полугодие на 2016г., Националния осигурителен институт (НОИ);
Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през 2016 г.; 2017 г.

изисква прекратяване на служебното или трудовото им правоотношение. Мотивирана от
желанието „да се задържат ценните кадри в армията и МВР“4, промяната, въведена от
социалния министър Ивайло Калфин, подтиква все повече всъщност да остават на работа
заради възможността да получават както пенсия, така и заплата. Това, разбира се, затруднява
кариерното развитие на по-младите кадри и се отразява върху мотивацията им. Друга промяна
в законодателството пък дава полицейски правомощия на назначените на трудово
правоотношение в системата. Най-често става въпрос за назначения на пенсионирани полицаи
и военни по реда на Кодекса на труда, с които МВР се опитва да преодолее недостига на
униформени.
Фигура 4. Брой полицаи в България и брой полицаи на 100 000 души от населението (20082016 г.)

Източник: Евростат
Към юни 2018 г. в структурите на МВР работят приблизително 52 700 души, включително
назначения допълнителен персонал на трудово правоотношение (близо 3000 души),
изпълняващ главно охранителни дейности. В областните дирекции работят 26 578 души, в ГД
„Пожарна безопасност и защита на населението “- 8 404. След тях най-големи по численост са
ГД „Гранична полиция“- 7 466 и дирекция „Жандармерия“ с 2 944 души. Според последни
данни на дирекция „Човешки ресурси“ вакантните щатни бройки са 9,4% от общия брой щатни
бройки (или 4 637) с най-голяма необходимост от нови попълнения със средно – 2 200 места и
4

Желязков, Г. (2016 г., Юни 16). Рекорден брой полицаи и военни са се пенсионирали през първото тримесечие.
Достъпно на:
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/06/12/2776195_rekorden_broi_policai_i_voenni_sa_se_pensi
onirali_prez/

висше образование - приблизително 2000 места. Тук трябва да се има предвид
разпространената практика в много административни единици да се поддържат изкуствено
висок брой незаети щатни бройки с цел получаване на по-голям фонд „Работна заплата” (в
който се включват и незаетите бройки) и последващото му разпределение сред
съществуващите служители под формата на допълнителни възнаграждения и бонуси. Предвид
това е трудно да се прецени доколко тези незаети щатни бройки са автентичен недостиг на
персонал в системата (който отразява невъзможност да се запълнят въпреки усилия по
разпространението им) или проявление на споменатата практика на „задържане” на известен
брой незаети щатове с цел скрито увеличение на заплащането.

Фигура 5. Структурно разпределение на заетите в МВР към 31.05.2018 г.

Източник: Обща щатна численост и незаети бройки в структурите на МВР
Провалът на полицията да гарантира реда и сигурността е особено осезаем в малките населени
места поради невъзможността да се отделя ресурс за материали, апаратура, бензин и
издръжка на патрулиращите за по-отдалечените места. Преструктуриране на разходите в полза
на по-голям дял за материали, издръжка и капиталови разходи биха повишили ефективността
на работещите в МВР дори при сегашното високо ниво на вакантни щатни бройки.

Отчет на разходите
Годишните отчети на бюджета на Министерството на вътрешните работи за последните две
години (2016 и 2017 г.) показват, че средно близо 90% от всички разходи са разходи за
персонал, около 7% са за материали и издръжка, а само 1-1,5% от бюджета обикновено се
заделя за капиталови разходи. За сравнение, средната стойност на капиталовите разходи за
полиция в ЕС е 4% от общия бюджет. В абсолютни стойности капиталовите разходи на МВР за

2018 г. са в размер на 22,7 млн. лева от общите разходи на стойност 1,3 млрд. лева, което се
равнява на не повече от процент и половина. Модернизацията на оборудването и техниката са
от ключово значение за повишаване на ефективността на МВР, а автоматизацията и
дигитализацията на някои административни дейности би спестило много време и ресурс.
Неотдавнашно изследване на ИПИ5 прави опит за оценка на ефикасността на публичните
разходи в няколко сфери в България, включително и сигурността, и търси отговор на въпроса
доколко промяната в разходите влияе на качеството на предоставяната услуга. Изследването,
базирано на данни от Евростат и оценките от класацията на Доклада за глобалната
конкурентоспособност, показва, че повишаването на разходите за сигурност, които главно
отиват за увеличение на заплатите, не е обвързано с повишаване на качеството на услугата в
един нереформиран сектор като сигурността.
Фигура 6. Структура на разходите на МВР за 2015-2016 година, средни стойности за
двете години

Източник: МВР

Частният сектор
Заети в сектора
Данните, разглеждани в това проучване, се базират изцяло на статистиката на Евростат както за
публичния, така и за частния сектор и това дава възможност за сравнения с другите европейски

5

ИПИ (2017 г.). Оценка на ефикасността на публичните разходи в България в периода 2011-2015 г.
http://ime.bg/var/images/Public_Spending_Efficiency_-_Final.pdf

страни. Въпреки че сивият сектор заема значителен дял на пазара на частни услуги за
сигурност, достатъчно надеждна оценка за размера на неформалната икономика в тази сфера
няма6. Затова наблюденията и изводите са изцяло базирани на официалната национална и
международна статистика. Според данните от Евростат (виж Графика 7) общият брой заети за
2016 г. в целия сектор „Дейности по охрана и разследване”7 са 56 059 души. След известен ръст
на заетите през годините преди 2009-та, данните показват минимални промени в броя на
частните охранители
Освен официалната статистика, различни организации правят свои оценки на частния
охранителен сектор, които обикновено показват по-голям обем (от гледна точка както на
заетите, така и на оборотите) на тези дейности спрямо данните на Евростат. Така например
секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по охрана и
разследване” на БСК от 2012 г.8 съобщава за над 77 611 служители, заети в частни охранителни
фирми по данни на НОИ към 2011 г. и над 120 000 по данни на МВР.
Фигура 7. Брой заети в сектор 80 по КИД-2008 „Дейности по охрана и разследване” за 20082016 г.

Източник: Евростат
По данните на Евростат за последната година, за която има данни – 2016 г., разпределението
по икономически дейности на заетите в целия сектор е със значителен превес на заетите,
изпълняващи частна охранителна дейност (близо 86%) спрямо заетите в дейности в областта на

6

По различни оценки той достига до 30% от официалния бизнес.

7

Приложение 2 дава подробна информация за класификацията на сектора и изграждащите го подсектори.
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БСК. (2012г.). Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по охрана и
разследване”. Достъпно на:
http://www.bkos.org/language/bg/uploads/files/news__1/news__6ed5a4cdceadd058d741ee1afd5953c6.pdf

техническите системи за сигурност (14%) и персонала в разследване и детективски услуги,
които са с почти незначителен дял.
Според проучване на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) от 2015 г.9 и цитирана от
тях информация от собственик на една от най-големите ЧОФ в страната, около 25% от
приходите в сектора се генерира от технически системи за сигурност, 30% - от охрана на ценни
пратки и товари, а останалото – от лична охрана.
Фигура 8. Средни заплати за заетите в сектор охранителна дейност и разследване

Източник: Евростат. НСИ, база данни на ИПИ
Възнагражденията в сектор „Дейности по охрана и разследване” са традиционно около
минималната работна заплата за страната, като най-ниски са заплатите на невъоръжените
охранители и изпълняващите нискоквалифициран труд. Основно тези дейности се изпълняват
от пенсионери или студенти. Голяма част от заетите в сектора пък са бивши кадри на МВР и
получават пенсии около и над минималната работна заплата, а в частния сектор работят (поне
официално) на непълен работен ден, което означава по-ниски разходи за заплати за частните
охранителни фирми. Благодарения на паралелния си доход от пенсия при тази група
служители на ЧОФ, охранителите успяват да си осигурят прилични доходи и да са конкуренция
на пазара на услугите в сигурността, с която разходите за издръжката на полицай не могат да се
сравнят. Предвид оценките за относително висок дял на сивия сектор в частната охранителна
дейност, официално декларираните ниски заплати в частния сектор е много вероятно да не
отразяват напълно действителността. Все пак, дори и да приемем, че реалното заплащане е

9

Джекова, Р. И Русев, А. (2015 г.). Частният охранителен сектор в България, A force for good, ЦИД. Достъпно на:
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близко до минималното, то този сектор има своята социална роля в обществото, защото дава
работа на много нискоквалифицирани охранители, особено в по-малките населени места.

Оборот и брой предприятия
Фигура 9: Годишен оборот в милиони евро на частните охранителни фирми в България
(извършващи т.нар. дейности по охрана и разследване)

Източник: Евростат
Приходите за частните охранителни фирми се увеличават всяка година със засилващия се
тренд на „преотстъпване” на част от изпълняваните функции от МВР към частните
изпълнители, увеличаването на заетите в частния сектор и броя на охраняваните обекти.
Оборотът за ЧОФ за 2016 година е близо 720 млн. лева (виж Фигура 9) по оценката на Евростат,
а приходите за бизнеса растат със завидните 7% средногодишно от 2007г насам.
Алтернативни измервания сочат за далеч по-значителни приходи за ЧОФ, взимайки предвид
големия сив сектор и трудно изследваните дейности по самоохрана, които заемат значителен
дял. Изследване на ЦИД от 2015 г.10 оценява пазара на частния сектор „Сигурност” на 1,6 млрд.
лева годишно, а заетите в него – на 200 000.
По изчисления на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност11 годишните приходи
на частния сектор за 2010 година са 311 млн. евро. Фигура 10 показва оценката на приходите
10
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до 2010 г. и предполагаемите стойности за периода до 2016 г. при същия темп на ръст. Ако
приемем, че трендът не се е променил, очакваните приходи биха възлизали на около 550 млн.
евро за 2016 година.
Друго изследване на “Отворено общество“ от 2010 г.12 за средногодишните разходи на бизнеса
за охрана определя бюджета на една фирма за сигурност на 3 096 лв. На база на тези данни
ЦИД13 оценява пазара на частни охранителни дейности и услуги за всички стопански обекти в
България на 900 млн. лева. Подобен подход взема предвид трудните за отчитане в статистиката
самоохранителни дейности.
Фигура 10. Годишен оборот от частна охранителна дейност в хил. евро*

Източник: CoESS (the Confederation of Еuropean Security Service)
* Данните са до 2010 година; черната линия показва предполагаемия тренд до 2016 година.
Прогнозата е направена от автора на база на представените оценки до 2010 г.
В периода 2000 г. – 2010 г. броят на ЧОФ се увеличава значително всяка година, а последните
години се наблюдава по-умерено разрастване на бизнеса. Според официалната статистика на
Евростат частните охранителни фирми в България са 1323 за 2015 г. (виж Графика 11). От 2016
работи електронен регистър14 за частните охранителни фирми по инициатива на Индустриален
клъстър „Сигурност”. Според последните налични данни към 1 януари 2018 г. общият брой
12
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правосъдие и вътрешен ред 2009-2010 г. Достъпно на:
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Регистър на охранителните фирми. Индустриален Клъстър Сигурност. Достъпен на: http://www.iksbg.com/

фирми в него е 3046, с приблизително 80 повече от година по-рано (2965), което е над два пъти
повече от официално преброените от НСИ и Евростат фирми в сектора към 2015 г. От текущите
фирми в регистъра с регионален лиценз са 1956, а тези с национален - 1090. По тип дейност
съгласно Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) от 2004 г., лицензираните фирми по
чл. 1, ал.1, т.1 „Лична охрана на физически лица“ са 314, по чл. 1, ал.1, т.2 „Охрана на
имуществото на физически или юридически лица“ - 1917, по чл.1, ал.1, т.3 „Охрана на
мероприятия“ - 255, по чл.1, ал.1, т.4 „Охрана на ценни пратки и товари“ - 276 и по чл.1, ал.1 т.5
„Самоохрана“ – 812. Много фирми извършват повече от една дейност.
Фигура 11. Брой частни охранителни фирми в България (2007-2015 г.)

Източник: Евростат
Според списъка на валидни лицензи за извършване на частна охранителна дейност към
01.05.2018 г., воден от МВР (което е отговорно за предоставянето на лицензите), броят им е
3022. За сравнение официалният списък с предоставени от МВР лицензи към месец април 2014
г. показва 2063 лицензирани фирми. Многократното увеличение на лицензите при неголеми
промени на броя заети в сектора по официални данни говори за голям брой неактивни фирми,
чиито лицензи не са отнети. Веднъж издадени, лицензите в България са безсрочни (освен ако
не бъдат отнети), което затруднява определянето на активните фирми. В България е възможно
фирми да вземат лиценз и да не извършват дейност, докато в други страни15 се срещат
практиките както на срочни разрешителни за определен период от години (например 5 в
Швеция) или за изпълнението на дейности по конкретен договор, така и разрешителното да се
отнема, ако фирмата не извършва дейност и няма регистриран договор до определен период
от време след получаването на лиценза.
15
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Малко над ¼ от общия брой - приблизително 800 към началото на 2018 г., пък имат
разрешително само за самоохрана и следователно представляват вид компании и публични
органи, които притежават звено за самоохрана. Приходите от тази дейност са също толкова
трудни за определяне, колкото и сивият сектор.
Голяма част от фирмите се занимават с друга дейност освен охрана, а някои от дейностите,
обвързани с предоставянето на различни услуги за сигурност, досега не са отразени и
категоризирани в законодателството. Такива са, например, дейностите на така наречените
фирми-инсталатори (занимаващи се с инсталиране и подръжка на алармени системи) и
поддържащите мониторинг центрове и консултантите.
Всички тези фактори - несъответствието между дейностите, определени от Закона, и
националната класификация на икономическите дейности, където дейностите, изпълнявани от
ЧОФ спадат в няколко категории, разминаванията в статистиката на НОИ, МВР и НСИ/Евростат
за броя заети, както и нерегламентираните дейности от сивия сектор затрудняват обективната
оценка на приходите на ЧОФ.

Оценка на пазара
За разрастването на частния сектор можем да съдим по официално обявените приходи на
водещите компании в бранша. Скорошно проучване16 на Капитал представя годишните
приходи, печалби и брой заети в 20-те най-големи ЧОФ. Приходите на 20-те компаниите са се
увеличили с 65 милиона от 267,8 млн. лева през 2014 г. на 332,8 млн. лева 2015 г., което, ако се
позоваваме на статистиката от Евростат, е половината от целия пазар на частни охранителни
дейности. Това навежда и на наблюдението за относителна концентрация на пазара в няколко
големи фирми. Така например, двете най-големи фирми на пазара към 2016 г. имат оборот от
160 040 хил. лева, което е около 20% от общия размер на приходите за частната охранителна
дейност в България по данни на Евростат.
Паралелно с това последните години тече и процес на окрупняване на пазара със сливането на
няколко големи компании, които също така придобиват няколко по-малки ЧОФ. Примери за
такива сливания и придобивания са сделката за придобиване на "Секюрити холдинг" (с оборот
от 4 481 хил. лева и 420 служители за 2016 г.) от СОТ 161 през 2017 г. и изкупуването на
българския бизнес на британската G46 ( с оборот 12 038 хил. лв. за 2015 г.) от „ВИП Секюрити”
през 2016 г. 17,18
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Таблица 1: 20-те най-големи фирми на пазара на частни услуги за сигурност през 2014 г.,
приходи за 2014-2016 г., печалба/загуба и служители за 2015 г.
ЧОФ

СОТ-Сигнално
охранителна техника
(СОТ 161)
ВИП секюрити
Ей Ес Пи (Асо Пирели)
Боду
Гард ейч ем ес
Агенция за сигурност и
охрана Сириус
Г4С секюрити сълушънс
Юсис
Кремък
Селена 52
Телепол
Ипон 1
Алгънс*
Благоустройство и
чистота
Геоохрана
Алфа - 2000

Приходи
2016 г. (в
хил. лв.)

Приходи
2015 г. (в
хил. лв.)

Приходи
2014 г. (в
хил. лв.)

Печалба / Служители
загуба
2015
2015 (в
хил. лв.)
8 214
4 704

88 227

63 891

64 761

71 813
10 632
22 472
11 894
11 162

47 537
12 347
18 438
13 641
13 888

30 557
23 299
18 927
15 533
13 612

5 179
186
2 384
240
94

2 632
773
1 944
393
1 357

Придобита
от СОТ 161
11 535
15 959
10 931
11 213
7 743
128 631
4 713

12 038

12 896

-1 832

932

12 145
13 282
10 154
10 210
7905
45 127
7430

12 263
12 240
10 567
9 459
7 842
6 982
6 371

119
3 808
-72
282
2 243
5 258
54

1 107
881
812
1 053
634
57
230

5 378
5 882

6 386
6 588

6 306
6 186

449
191

593
589

Груп-7
7 627
6 554
5 477
786
725
Мултифорс А.С.
12 564
7788
3 689
762
1 019
Марс секюрити
3 124
10 227
431
165
69
Майнинг секюрити
5 015
7 267
376
484
3
*По-голямата част от приходите на Алгънс са от продажба на оръжие с особено големи
сделки за 2016г.
Източник: Регистър K.Pro, Капитал (по данни на Търговски регистър, БФП, БСК).
Водещите фирми по оборот и пазарен дял за последните години - СОТ и ВИП секюрити увеличават приходната си част и броя наети служители всяка година и си разделят по-голямата
част от охраняваните обекти по частна охранителна дейност и дейностите по видеонаблюдение
и охраната при транспортиране на ценни пратки или товари, по-позната като инкасо. По
последни данни на електронния регистър КАПИ и Търговския регистър, СОТ 161 е увеличила
приходите си за 2016 г. спрямо 2014 г. с близо 30%, а ВИП секюрити е удвоила приходната си
част за същия период от 2 години. Таблица 1 е извадка на 20-те най-големи фирми на пазара на
частни услуги за сигурност за 2014 г. и показва приходната част на компаниите до 2016 г.
Трябва да се има предвид, че част от фирмите извършват и други дейности като продажба на
оръжие, на което се дължи голяма част от приходите им. Данните показват увеличаване на

приходите за най-големите на пазара фирми, докато при повечето от по-малките се наблюдава
тенденция на спад на приходите.

Престъпност и доверие
Нивото на престъпността в страната би следвало да бъде най-обективният критерий за
ефективността на работата на органите на реда, въпреки че има и други фактори, които имат
своя ефект. Такива фактори биха могли да бъдат латентността в докладването и полицейските
филтри (т.е. практиката да не се регистрират някои престъпления), които се отразяват пряко
върху равнището на регистрираните престъпления и следователно процента на разкриваемост
на престъпленията от общия брой. Доверието в институциите също е от ключова роля за
функционирането на системата, като то е и своеобразно свидетелство за връзката на
гражданите с органите на реда и индикатор за проблеми в техните отношения. Предвид това,
тази взаимовръзка се разглежда в настоящата част.
Фигура 12. Годишен брой регистрирани престъпления и % разкрити престъпления от
регистрираните (2000-2016г.)

Източник: НСИ
Графиката показва динамиката на регистрираните престъпления срещу личността и
собствеността спрямо процента на разкритите престъпления в периода 2000-2016 г. Видимо е,
че равнището на престъпността е с постоянни стойности в началото на периода и тенденция на
спад след 2010 г. В същото време процентът на разкриваемост рязко се променя и се повишава
последните 2 години. Можем да твърдим, че престъпността действително спада с бързи
темпове последните няколко години. Причините за това са много. Спадът на безработицата,
ръста на заетостта и на доходите са все фактори, които намаляват натиска за извършване на
престъпления. Към тях можем да прибавим намаляването на дела от населението в активна

възраст за извършване на престъпения - 18-40 години (по данни на НСИ от 2010 до 2016 г.
броят на хората на възраст между 18 и 40 години е намалял с 16%) в контекста на застаряващо
население и емиграция на младите в чужбина. Малко изследван феномен, който също се
отразява на официалните данни за регистрираните престъпления, е така нареченият
„полицейски филтър“ или практиката полицията просто да не регистрира престъпления
поради „маловажност“ или чрез административни трикове.
Важно уточнение е, че спрямо международната статистика на Евростат България е с доста
ниско ниво в ЕС на конвенционалната престъпност. Към тази група се отнасят кражби,
повреждане на имущество, грабежи, убийства, телесни повреди, изнасилване, блудство и
подкупи. През годините нивото на тази престъпност в България е с изключително ниски
регистрирани стойности, а процентът на разкрити престъпления през последните 2 години
безпрецедентно се повишава. Ясно е, че регистрираните престъпления не отговарят на
реалността и става въпрос за ниско ниво на докладването им от гражданите и регистрирането
им от органите на сигурността.
Едно изследване19, базиращо се на данните от Евростат за регистрираната престъпност и
данните от Евробарометър за доверието в полицията, намира правопропорционална връзка
между доверието в полицията и относителния брой на регистрираните кражби спрямо
населението (R² = 0,445). Тоест в европейските страни с малък брой регистрирани кражби
доверието също е ниско, а в тези с голям брой регистрирани престъпления доверието е високо
- т.е. данните за регистрираните престъпления в държавите с ниско доверие в полицията може
да не отразяват истинския мащаб на престъпността.
За нивото на престъпност можем да вземем като обективен индикатор броят на убийствата,
защото те най-малко се влияят от практиките за нерегистриране на престъплението или
нежелание на потърпевшите да се обърнат към органите на реда. Тези случаи са по-често
докладвани и регистрирани и следователно се приема, че отговарят на нивото на реалната
престъпност. Ако това е отправната ни точка за оценка на престъпността, по данни на Евростат
България се нарежда на 6-то място по брой предумишлени убийства в ЕС на 100 000 души за
изследвания период от 2008 г. до 2016 г. Средните стойности на годишна база за водещите в
класацията страни с най-голям брой са: 6,30 за Литва, 4,38 за Естония, 4,21 за Латвия, 1,87 за
Финландия, 1,86 за Белгия и 1,77 за България.
Според оценка на конвенционалната престъпност в България от страна на Националния
институт на правосъдие (НИП) по данни на Витоша Рисърч20 на база на „виктимизационно
изследване“ (измерващо престъпността чрез национално представително социологическо
изследване, на което анкетираните са питани дали през последната година са ставали жертва
на престъпления ), картината на реалната престъпност и отчетените престъпления от МВР се
разминават със значителни стойности поради различни причини, част от които разгледани погоре. Малък процент от извършените престъпления се докладват на органите на реда, още по19Славова,

З.(2017, Септември 01). Висока ли е реалната престъпност в България. Достъпно на:
http://ime.bg/bg/articles/visoka-li-e-realnata-prestypnost-v-bylgariya/#ixzz5JZ10xWYr
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CSD Policy Brief No. 56: Динамика на конвенционалната престъпност 2014 - 2015 г. Достъпно на:
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малък процент се регистрира от тях, а само част от тях биват разкривани. Колкото по-ниска е
ефективността на МВР в превенцията и разкриването на престъпления, толкова повече пада и
доверието в работата му.
Фигура 13. Равнище на престъпността: НИП и статистика на МВР 2001-2014 г.

Източник: ЦИД

Доверие в полицията като индикатор заефективност на
работата на полицията
Доверието в полицията е както показател за работата на институцията, така и фактор в
уравнението. То до голяма степен определя нивото на докладване на престъпления от
гражданите и следователно борбата с реалната престъпност. Редица изследвания на
престъпността показват силна връзка между повишаването на общественото доверие в
наказателното правосъдие и намаляване на латентността на докладваните престъпления.
Национално представителните изследвания на общественото мнение могат да дадат добра
представа до каква степен е достигнала ерозията на доверието в полицията. Изследванията на
европейската социологическа служба Евробарометър пък дават възможност да се направи
съпоставка със страните в Европа.
Доверието в полицията в България е изключително ниско (между 26 и 43%) с традиционен
превес на респондентите, които заявяват, че не се доверят на полицията. Според проучванията
на Евробарометър делът на тези, които се доверяват на полицията в България, е около 40% за
последните 3 години, а делът на тези, които не ѝ се доверяват, се движи в границите между
45% и 65% от запитаните от 2004 г. насам, като последните години се колебае в рамките на 5055%. За сравнение средните стойности за дела на респондентите, които се доверяват на
полицията в ЕС е 67%, а на тези, които не се доверяват – 28%. България е и с най-ниски
стойности на публичното доверие в съда с приблизително 20% доверие и 70% недоверие при
средни стойности от 45% и за двете в ЕС. Съдът и прокуратурата имат своето място в този
анализ, защото те са тясно свързани с доверието в полицията и следователно ефективността ѝ.

Усещането за тромава и несправедлива наказателна система рефлектира пряко върху
желанието на гражданите да се обръщат към МВР или пък да търсят справедливост и
възмездие по други начини.

Фигура 14. Обществено доверие в полицията (2004-2017г.)

Източник: Евробарометър
Кризата на доверие в полицията през 2008 г., която прави силно впечатление на графиката, е
резултат от няколко неща: освен ширещото се възприятие за беззаконие и корупция, които
създават усещане за безпомощност, определяща е и неефективността на институциите, които
не си сътрудничат пълноценно. Видимо е за хората, че много от обществено важните дела не
стигат до осъдителни присъди. Тази неефективност е и до голяма степен повлияна от липсата
на реформи в сектора или направените фасадни такива, за да отговаря България на
изискванията и препоръките на ЕС по присъединяването ни към него. Но оценките за
конкретния период са повлияни и от няколко конкретни събития като разкритията от края на
март за изтичане на информация за връзки с организираната престъпност и преекспонирането
на темата за престъността и превръщането на мерките срещу престъпността в основен
политически и предизборен инструмент, което създава високо усещане за страх и несигурност
у гражданите, неотговарящо на реалността.
Периодът 2007-2008 г. обаче е видимо трансформиращ за почти всички държави в ЕС и
обяснението е просто. Краят на 2007 г. бележи началото на световната икономическа криза,
чиито ефекти настъпват по-скоро на някои места и по-късно на други, но води със себе си
ерозия в доверието към почти всички институции като партии, парламент, правителство, съд и
полиция заради създалата се ситуация на хаос. Битовата престъпност се повишава леко в

периода, това е валидвно и за България с известно завишаване на регистрираните случаи на
обири по домовете по данни на Евростат, което също допринася за ниското доверие в работата
на полицията. Въпреки това периодът е възможност за някои страни (Естония, Ирландия) да
затвърдят доверието си в полицията, видима е положителна динамика в правата, докато за
други срани (България, Унгария, Латвия, Словакия) това е най-сериозния период на криза в
доверието в полицията.
Разглеждайки динамиката на развитие на частния сектор по приходи, виждаме постепенно
разширяване на пазара. Съпоставяйки тази тенденция с кривата на доверието в полицията,
прави впечатление, че има значително покачването на приходите и броя на частните
охранителни фирми точно в периода на най-ниски стойности на обществено доверие в
полицията - 2008-2009 г. Изглежда доверието в публичния сектор е както оценка за
ефективността му, така и фактор за по-честото търсене на частни услуги в сферата на
сигурността. Доверието в полицията обаче може да се влияе както от обективни причини така и
от субективни възприятия. Например, често се влияе от политически фактори в много поголяма степен в сравнение с армията или съда и понякога показва конюнктурен ефект, който се
дължи на усещането за стабилизация на властта.

Роли и отговорности, сътрудничество и конкуренция. Регулация
Какви са традиционните функции и правомощия на органите на
реда и частните охранители?
Според правилника за устройство и дейност на МВР основните функции, за които е отговорно
министерството, са: 1. оперативно-издирвателна; 2. охранителна; 3. разследване на
престъпления; 4. осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и
извънредни ситуации; 5. осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно
реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
(ЕЕН 112); 6. информационна; 7. контролна; 8. превантивна; 9. административнонаказателна и
предоставяне на административни услуги.
Правата на частните охранители в известна степен съвпадат с тези на полицая – могат да
задържат лица на територията на охранявания обект до идване на органи на реда, да
употребяват физическа сила, помощни средства и дори огнестрелно оръжие. Преди да
постъпят на работа, Законът за частна охранителна дейност изисква всички охранители да
преминат през обучителен курс, който покрива законовите им правомощия и изисквания,
правата на гражданите и оказването на първа помощ. Освен правомощията им, които в голяма
степен се припокриват, функциите на частния и обществения сектор по предоставяне на
сигурност на гражданите все повече се сближават.
Частната охранителна дейност се развива в глобален мащаб и води до различни модели на
сътрудничество с полицейските служби. Частните охранители заемат ниши, преди пазени за
публичния сектор, обикновено заради по-високата ефективност и ефикасност на ЧОФ в
изпълнението им. Периоди на бюджетни свивания често налагат допълнителни съкращения на

заетите в полицейските служби - такъв е случаят на Великобритания21 последните няколко
години. Това изисква преосмисляне на установения модел и преразпределение на
отговорностите в частния и публичния сектор.

Сфери на взаимодействие и преотдаване на функции.
Правомощия и функции на частните охранителни фирми
По отношение на сътрудничеството е важно да споменем Меморандума за сътрудничество,
подписан 2014 г. между шестте професионални/браншови асоциации на частния охранителен
сектор в България и МВР, който насърчава комуникацията между двете страни и подсигурява
по-ефективен обмен на информация за превенция на престъпността и проблеми на
регулацията. Положително е и въвеждането на Консултативен съвет за сътрудничество по
въпросите на частната охранителна дейност към ГД „Национална полиция“ с представители от
Министерството и бранша, което има за цел да гарантира по-ефективно сътрудничество и
връзка между публичния и частния сектор по въпросите за контрола и регулациите.
Освен формалната връзка с частния бизнес при възлагане на обществени поръчки, има и друга,
индиректна линия на въздействие на ЧОФ върху публичната собственост. Освен охраната на
събития, частни имоти и търговски обекти, в България все по-често се срещат частни
охранители на публични места като например в метрото. Двете функции – на охрана на частен
обект и съблюдаване за обществения ред с превантивна цел се смесват до голяма степен,
защото търговските обекти и частните имоти са в близост до публични сгради и обществени
места, а охраната им неминуемо води до позитивни ефекти при превенцията на
конвенционална престъпност. Физическото присъствие на охранители или видеонаблюдението
със сигурност предотвратява голям брой потенциални престъпления и може да се твърди, че
ЧОФ всъщност имат доста голяма роля в опазването на сигурността. Практиката в България
показва и тренд на засилване на ролята на ЧОФ конкретно на територията на публични места
като паркове. Частни охранители са наемани да правят обиколки на паркове и да съобщават на
органите на реда при нередности. Недостигът на персонал в комбинация с много по-ниските
разходи на частните компании за персонал в сравнение с издръжката за полицай прави вече
голям брой министерства22 и агенции ползватели на услугите на частни фирми за охрана, което
традиционно е запазена територия и отговорност на МВР.
Кметове на малки населени места пък наемат частни охранителни фирми за опазване на реда
на територията поради практиката все повече жители да наемат компании за охрана на
имущество. Някои фирми дори предлагат услуги, покриващи широк спектър от социално
отговорни дейности като поддръжка на гореща линия за спешни случаи. Компанията „Трафик
СОД“23 е пример за засилващата се роля на ЧОФ особено в отдалечените и слабо населени
21BBC

News. Reality Check: Is police funding falling? (2018, April 18). Retrieved from: https://www.bbc.co.uk/news/uk43699623
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Павлина Трифонова, П. и Дeнов, Л. (2011, юни 2),Частни охранители пазят в министерства. Достъпно на:
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23Ванчев,

М. (2016, юли 14). Охрана и още нещо. Частната охранителната фирма "Трафик СОT" развива социална
програма в защита на хората. Достъпно на:
https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/kapital_gradove/2016/07/14/2794984_ohrana_i_oshte_neshto/ 2017

места, за които недостига публичен ресурс за патрулиращи полицаи, а битовата престъпност е
реална заплаха за жителите. Широкият кръг изпълнявани от „Трафик СОД“ услуги се
припокрива с традиционните функции и на други държавни органи като спешна помощ.
В световен план наемането на частни охранителни фирми за поддържане на сигурността на
местно ниво е все по-често срещано - след намаляването на разходите за полиция много
градове във Великобритания24 прибягват до частни компании за предоставяне на гореща линия
за спешни случаи и партулиращ персонал. Видимо намалялото присъствие на патрулиращи
полицаи в Швеция25, една от страните с най-високи данъци, също води до увеличаване на
частния сектор за изпълнението на тази функция в близо 1/326 от местните администрации към
2016 г. Частните охранителни фирми имат голяма роля и в малките населени места в Швеция
подобно на България. Опитът на Сьодершьопинг, малък град в югоизточна Швеция, пък,
показва, че колкото по-голям е превесът на частните охранители над полицейските служители,
толкова по-голямо е недоволството на жителите от работата на полицията и по-силно е
убеждението, че е необходима частна охрана в района, където живеят, показва анализ от
допитване27 от 2015 г.

Регулация на частната охранителна дейност
Формално има два подхода за регулация на частните охранителни дейности на национално
ниво, ако вземем предвид класификацията на UNODC28. Единият такъв подход е този на
страните, които разчитат на саморегулация. В този случай професионални сдружения, без
държавна намеса, изграждат свои органи и стандарти. В другите страни се залага на държавна
регулация, като тя може да бъде централизирана или да е разделена между няколко органа,
които да имат различни отговорности и функции. Пример за подобна функция, която може да
бъде изпълнявана и контролирана от друг орган или агенция, е лицензирането. Двата подхода
не са взаимно изключващи се и на различни места са валидни в различна степен. Регулаторът в
най-общи линии отговаря за: определяне на стандарти, лицензиране на служители и
доставчици на услуги за сигурност, прилагане на законодателството, процедури по жалби и
санкции, одобряване на стандартите за обучение и насърчаване на сътрудничеството с
полицията. Аргументите за регулация на частната дейност обикновено са следните:

24Telegraph.

(2015, Nov 5). Private security firm paid to fill void left by police cuts. Retrieved from:
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11971403/Private-security-firm-paid-to-fill-void-left-by-police-cuts.html
25

Ekströmer, J., Nilsson, J & Sandberg, F. (2016, Oct 6).To reassure public, municipalities employ security companies.
Retrieved from: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6534706
26Sputnik

news. (2016, Oct 7). Copping Out: Sweden Relies on Private Guards to Counter Lack of Police. Retrieved from:
https://sputniknews.com/art_living/201610071046090618-sweden-police-private-guards-security/
27

CECCATO, V. A. (2017). RURAL CRIME AND COMMUNITY SAFETY. S.l.: ROUTLEDGE.

28UNODC.

(2014). State Regulation concerning Civilian Private Security Services and their Contribution to Crime Prevention
and Community Safety, INTRODUCTORY HANDBOOK: STATE REGULATION CONCERNING CIVILIAN PRIVATE SECURITY
SERVICES.Retrieved from: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/Civilian_Private_Security_Services_Ebook.pdf

- в ситуация на липса на каквато и да е регулация може да се стигне до нарушение на
човешките права, злоупотреба със сила, развитие на корупционни практики и организирани
престъпни групи, незаконна търговия на малокалибрено оръжие, нерегламентирани връзки с
политически партии и властта, които да направят сектора инструмент за натиск.
- трябва да се отдаде необходимата заслуга на частния сектор за ограничаването на
конвенционалната престъпност и във връзка с това бизнесът трябва да се регулира и
насърчава, да се подсигури връзка с публичния сектор заради общата им цел.
Поради спецификата на дейността си по опазване на живота и имуществото на гражданите
ЧОФ са в деликатна позиция по отношение на регулирането на тяхната дейност. От една страна
извършват икономическа дейност и подлежат на регулации, които са свързани с дейността им
като търговски дружества. От друга е необходимо определено ниво на контрол от органите на
реда, които са конституционно отговорни за реда и сигурността в страната. От тази гледна
точка държавните регулации на частния сектор за услуги по сигурността трябва да взимат
предвид няколко основни момента:
-да изхождат на първо място от сигурността на живота и собствеността на гражданите като
приоритет и да спазват всички нормативни актове за човешките права.
-да регулират дейността на ЧОФ дотам, докъдето не се намесват пряко в бизнеса им.
-да осигуряват необходимото ниво на сътрудничество с ЧОФ при необходимост от обмен на
информация за разследване и превенция на престъпността.
В България закон за частната охранителна дейност се приема сравнително късно (2004 г.)
спрямо другите страни от ЕС и 90-те години на миналия век секторът се развива във
регулаторен вакуум. В миналото някои частни охранителни фирми се свързват с организирани
престъпни групи или се използват за рекет. Това, което остава, обаче, е обвързаността на
политическите кръгове със системата на МВР поради големия брой собственици и хора на
ръководни позиции в ЧОФ с минало като старши служители в публичния сектор. Освен това,
значителен остава и делът на сивия сектор до днес, както поради пропуски в работата на
органите, съблюдаващи за трудовоправните отношения, така и поради недоброто
класифициране на изпълняваните от ЧОФ дейности в ЗЧОД. Промените29 на закона от 2018
година отразяват друг наболял проблем, а именно неефективната работа на МВР по опазване
на реда и сигурността в по-отдалечените и малките населени места. Поправките в закона са
много, но този анализ ще се спре на няколко ключови.
Заложена е нова класификация на дейностите по частна охрана, като лицензираните дейности
вече ще са 9, а не 5, което от една страна е административна и финансова тежест за фирмите30
(заради таксите за лицензиране и предполагаемата необходимост действащи фирми да се
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прелицензират), но от друга страна прави опит да категоризира по-конкретно изпълняваните от
ЧОФ дейности. Самоохраната остава заложена в закона, въпреки големия натиск от
индустриални сдружения31 тя да се премахне или регламентира в друг закон. Но най-значимата
промяна в законодателството определено е лицензирането на охрана на урбанизирани
територии, което създава предпоставки за нелоялна конкуренция сред фирмите и
„политизиране” на доставчиците на сигурност поради зависимост от местната власт. Тези
поправки доведоха до внасянето на закона в Конституционния съд32 за тълкуване по въпроса
дали не се преотстъпват функции на ЧОФ, за които би трябвало да е отговорно МВР.
Практиката да се наемат ЧОФ в села и градове от много домакинства чрез колективни
договори, покриващи почти изцяло територията на населеното място, не е нова, но досега
дейността по охрана на урбанизирани територии не беше лицензирана в ЗЧОД.

Перспективи за развитие пред частния охранителен бизнес
С развиващата се дигитализация на всички сектори се задълбочава нуждата от специализирани
услуги за сигурност, които най-често иновативният характер на частния бизнес може да
посрещне най-бързо и ефективно. В светът на отворена и достъпна информация, на свързани
устройства и на голям риск за публичната инфраструктура и предоставяните публични услуги
все по-осезаема става необходимостта от киберсигурност и ефективно сътрудничество с ЧОФ. С
развитието на технологиите и поевтиняването на средствата за сигурност ще наблюдаваме все
повече частна охранителна дейност. Видим е и трендът на отстъпване на държавата от
физическата сигурност във все по-голяма степен в полза на ЧОФ и фокусирането ѝ върху
правораздаване.
В международен контекст пазарът на частни услуги за сигурност на ЕС е диверсифициран от
гледна точка на това, че няма хармонизация на регулацията на действащите на териториите на
различните страни-членки частни охранителни фирми. Предвид развитието на сектора се
засилват опитите33 за консолидация на регулаторната рамка с работа по директива на
европейско ниво, дефинираща дейностите на ЧОФ и общите стандарти, които те да спазват.
Ако се съсредоточим на национално ниво, настоящите проблеми в публичния сектор имат
потенциала да оформят нов модел на взаимодействие с частния охранителен бизнес. На база
на данните за приходите на сектора можем с известно ниво увереност да твърдим, че
тенденцията на ръст на частните дейности ще се запази въпреки намаляващата престъпност
вследствие на икономически по-сигурната обстановка от последните 3-4 години. При запазване
на скорошните промени в законодателството за частна охранителна дейност неизбежно ще се
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задълбочи политическият аспект при работата на ЧОФ с местните власти. Абстрахирайки се от
възможните развития по отношение на законодателството, належащ е проблемът за
гарантиране на сигурността на гражданите, до които публичният сектор не успява да достигне.
С оглед на ограничения публичен ресурс за това и липсата на воля за преструктуриране и
реформиране на една силно политизирана институция като МВР, можем да предположим, че
решението неизбежно е свързано с по-голяма роля на частния бизнес за сметка на публичния.
Регулацията на тези взаимоотношения обаче ще е от ключова роля за развитието на
предоставяните услуги в сектор сигурност - както в публичния, така и в частния.

Заключение
Разгледаните в това проучване разходи и численост на публичния сектор „Сигурност “ говорят
за неефективното управление на ведомството. Намаляващия брой заети в МВР със средно 4%
на годишна база не е свързан с оптимизация на работната сила, а големият брой напуснали
последните две години (близо 15% по-малко полицаи през 2016 г. спрямо 2014 г.) е резултат от
негативни ефекти на промени в законодателството и ниската мотивация на персонала. Отчетът
на разходите показва твърде голямата тежест на разходите за персонал за сметка на така
необходимите капиталови разходи, които в момента се числят не не повече от процент и
половина от общите. Разходите за издръжка също са символични, което обяснява ниската
функционалност на заетите, често ограничавани във всекидневните им дейности. Направените
досега изследвания показват, че ефективността на работата на МВР не се повишава въпреки
поддържането на големите разходи за ведомството и увеличението на заплатите, като причина
за това е именно липсата на реформи.
И ако в публичния сектор изпълняваните дейности са неефективни и ограничени по обхват и
мащаб, а заетите в МВР намаляват всяка година, то частният бизнес се разраства успешно с
постоянен темп на растеж - средно 7% ръст на приходите на годишна база за периода 2007 г. 2016 г. Средните заплати в сектора са близо двойно по-ниски от тези за икономиката като цяло
по данни на Евростат, а охраняваните територии и обекти се множат заради невъзможността
на вътрешното министерство да предоставя качествени услуги по сигурността в поотдалечените населени места. Развитието на частния охранителен бизнес е глобален тренд, но
част от успеха му в България би следвало да отдадем и на проблемите в публичния сектор. За
тях говорят както ниското доверие на гражданите в полицията (два пъти по-голям дял на
гражданите, които нямат доверие на полицията, 50-55%, спрямо средните стойности за ЕС),
така и незадоволителното ниво на докладване на престъпления. Затова и регистрираната
престъпност трудно може да бъде измерител на ефективността на полицейскиту служби в
страната.
Регулацията на частния сектор е от ключово значение в този контекст, защото проблемите на
публичния сектор „Сигурност” в България се пренасят и на фронта на частния бизнес с
неефективната роля на държавата в регулацията и създаването на незадоволителна среда за
развитието му. Възможно е да се предвиди задълбочаването на нездравословни зависимости
между публичния и частния сектор при законодателство, което насърчава лоши практики и не
се ангажира с нуждите на частния сектор.

Препоръки
От гледна точка на частния бизнес необходими са действия за:
-

По-отговорна политика по отношение на лицензирането на фирми и последващия
контрол и проверка на дейността им. Това е важно както от гледна точка на правилата
за лоялна конкуренция, така и от необходимостта да се избегнат нерегламентирани
дейности на ЧОФ и да се ограничи, поне частично, сивата икономика.

-

По-добро законодателно уреждане на дейностите по самоохрана. Заради конфликта на
интереси между ролята на възложителя по договора и изпълнителя на охранителната
дейност се създава предпоставка за прикриване на нарушения по охранителната
дейност. Самоохрантелната дейност също затруднява контролната дейност,
осъществявана от МВР. Възможно е дейностите по самоохрана да се премахнат от
Закона за частна охранителна дейност и да се регламентират в Закона за частната
собственост.

По отношение на публичния сектор е необходимо:
- цялостно преосмисляне на дейностите, извършвани от заетите във ведомството, с цел
оптимизация на процесите, избягване на дублиране на длъжности и дейности, и
фокусиране на новоназначения персонал в районите и на длъжностите, където е найнеобходимо. Предишни изследвания показват, че просто увеличаване на заплатите не е
достатъчен стимул за заетите в МВР, които търсят повече възможности за кариерно
развитие и в момента са затруднени да изпълняват пълноценно работата си заради
финансови ограничения.
- да се направят отдавна отлагани структурни реформи. Възможно е това да включва
обединение на някои районни дирекции с цел намаляване на администрацията, което
също би ограничило възможностите за оказване на нерегламентирано влияние по
места. Също така възможно е и преустройството на жандармерията и пожарните под
шапката на съответната областна дирекция на полицията. От ключово значение е не
просто да се разтовари вътрешното ведомство от неприсъщи административни
дейности като издаване на различни документи, а цялостна оптимизация на процесите
и модернизация на апаратурата и техниката. Това естествено изисква бюджетен ресурс,
който може да дойде само след оптимизация на структурите.
Сериозен проблем за публичния сектор, който има отношение и към частния сектор, е слабият
контрол върху разходите и слабостите при обществените поръчки, което автоматично
рефлектира върху злоупотреби с публични средства. При частния бизнес това се отразява в
затрудняване на честната конкуренция – често при частните охранителни фирми с бивши
държавни служители разпоредбите за конфликт на интереси се пренебрегват. От гледна точка
на публичния сектор завишаването на цената, манипулативния срок, ограничаването на
конкуренцията и наличието на свързани лица при изпълнението на обществени поръчки е
позната практика за усвояване на държавни средства. Тази порочна симбиоза се отразява

негативно както на качеството на предоставяните публични услуги за сигурност, така и
възпрепятства развитието на частния бизнес.
По отношение на алтернативите, пред които са изправени общините за гарантиране на реда и
сигурността на територията си, е важно да се уточни, че някои имат добър опит с ЧОФ, а други
не се нуждаят от тях. Някои общини имат проблеми с битовата престъпност и кражбите, както и
наличие на етнически конфликти или пък са с големи площи обработваема земя, която
неминуемо се нуждае от охрана. В тези случаи разумно и доказано ефективно е
партньорството с частния бизнес поради невъзможността публичния сектор да гарантира
присъствие и бърза реакция денонощно. Но други населени места имат традиционно ниски
нива на престъпност и не би било целесъобразно местните граждани да плащат допълнително
за услуги, от които не се нуждаят.
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Анекс
Приложение 1. Държавни разходи за полиция в ЕС като % от БВП (2008-2016г)
2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Кипър
1,5
1,6
1,7
1,6
1,5
Испания
1,3
1,4
1,4
1,4
1,3
България
1,5
1,5
1,3
1,2
1,1
Хърватия
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
Полша
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
Италия
1,1
1,3
1,3
1,2
1,2
Гърция
0,9
1,1
1,1
1,0
1,2
Великобритания
1,3
1,4
1,4
1,2
1,2
Румъния
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2
Унгария
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
Португалия
1,1
1,2
1,2
1,1
1,0
Латвия
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
Белгия
1,1
1,1
1,1
1,0
1,1
Естония
1,2
1,2
1,1
0,9
1,1
ЕС
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
Еврозона
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
Чехия
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
Франция
0,9
1,0
1,0
0,9
0,9
Словакия
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
Ирландия
1,0
1,0
1,0
0,9
0,8
Словения
0,8
0,9
0,9
0,9
0,8
Малта
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
Холандия
0,8
0,9
0,8
0,8
0,8
Германия
0,7
0,8
0,8
0,7
0,8
Исландия
:
:
:
:
:
Австрия
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Швейцария
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Литва
0,8
0,8
0,8
0,7
0,6
Швеция
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
Финландия
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
Дания
0,5
0,6
0,6
0,6
0,5
Люксембург
0,5
0,6
0,6
0,5
0,6
Норвегия
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4

1,7
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2
1,0
1,1
0,9
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5

1,4
1,3
1,4
1,2
1,2
1,2
1,3
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5

1,3
1,3
1,4
1,3
1,2
1,1
1,4
1,0
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,6
0,7
0,7
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5

1,3
1,2
1,1
1,4
1,1
1,2
1,4
1,0
1,0
1,3
1,0
1,2
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,1
0,6
0,9
0,7
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
0,6

Средно
20082016
1,5
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5

Приложение 2. Подсектори в „Дейности по охрана и разследване”.
Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност (NACE
Rev 2) разделя сектора „Дейности по охрана и разследване” на няколко подсектора:
- 80.1-Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност
- услуги на специално оборудвани автомобили за транспорт на ценни пратки и
товари;
- лична охрана на физически лица (услуги на бодигардове);
- охрана на обекти и имущество (услуги на охранители, пазачи, патрули);
- услуги по дактилоскопия;
- услуги на полиграфско изследване (детектор на лъжата).
- 80.2 – Дейности в областта на техническите системи за сигурност
- наблюдение и контрол (вкл. и дистанционно) с електронни системи за сигурност
като сигнално охранителни известителни системи срещу пожар и неправомерен
достъп, вкл. изграждане и поддържане на тези системи за сигурност;
- инсталиране, ремонт, реконструкция и настройване на механични или електронни
заключващи устройства с блокировки, сейфове и трезорни каси във връзка с тяхното
последващо наблюдение и контрол (вкл. и дистанционно);
Единиците, които извършват тези дейности, могат също да продават (доставят)
такива системи за сигурност, механични или електронни заключващи устройства и
сейфове.
-80.3 - Разследване и детективски услуги
- Услуги по разследване,разкриване и издирване (събиране на информация за хора,
събития или документи с цел използването им в съдебни процедури, за издирване
на изчезнали хора, проверяване при наемане на работа, при уреждане на семейни
въпроси и т.н)
- Дейности на частни детективи, независимо от типа на клиента-възложител и целта
на разследването
*Към него би трябвало да се прибавя и част от сектор 74.90 „Други професионални
дейности, некласифицирани другаде“ в частта „Консултантски услуги за охрана,
сигурност и разследване“

