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„ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА РИСКОВО И ИЗМАМНО ПОВЕДЕНИЕ“ 

(EU-PROTECT) - НАСОКИ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА 

 

 

1. РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА 

Безопасността на гражданите по закон е основна отговорност на държавата и на отговорните 

институции, като Министерствата на вътрешните работи и на отбраната. През последните 

години някои аспекти от охраната на обществени места бяха делегирани на частни 

охранителни фирми. Така те фактически се превърнаха в основната линия на превенция и 

защита. Поради тази причина, приоритет на проекта е да увеличи качеството и предлагането на 

продължаващо професионално образование и обучение (C-VET) чрез разработване на 

дигитализирано обучение, което да предлага нови средства за обучение на охранители, 

работещи на места с големи потоци и струпвания от хора, които представляват потенциални 

цели за нарушаване на сигурността, включително за терористични и самоубийствени атентати. 

По-конкретно, проектът има за цел да разработи онлайн обучение, концентрирано върху 

потребностите на охранителите, за да им осигури необходимите практически умения и 

теоретични познания за детекция на рисково и измамно поведение. Обучението предлага 

иновативна обучителна рамка по темата за разпознаване на рисково и измамно поведение, 

като съдържанието му се предлага на пет езика и по този начин се осигурява възможност за 

достъп на различни охранители не само на национално, но и на европейско ниво.  

 

2. ДОБРИ ПРАКТИКИ 

 

2.1. ПРАВНА РАМКА 

Във всички страни, които участват в проекта, охраняваните места и отговорностите се 

регламентират от националното законодателство. Прилаганите условия вземат под внимание 

местата на интервенция, в които трябва да бъдат изпълнявани охранителни дейности, като се 
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вземат под внимание административните и образователните въпроси. Тези дейности всъщност 

се изпълняват за осигуряване на сигурността на обществени места, събития, личности и др. 

Прилагането на разпоредбите от нормативната рамка се осигурява от министерските 

организации (като например SPG /„Sicherheitspolizeigesetz“ – Закон за политиката по 

сигурността/ в Австрия). 

За кандидатстване за охранител са създадени някои общи изисквания: 

- Възраст над 18 години; 

- Добро здравно състояние; 

- Лицето да не е осъждано; 

- Лицето да премине курс и сертифициране за професията. 

 

2.2. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В НОРМАТИВНАТА РАМКА ОТНОСНО ЧАСТНИТЕ ОХРАНИТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ 

Във всяко демократично общество най-високите ценности включват живота, здравето и 

имуществото на гражданите. Така, за да защитят тези основни права на гражданите си, 

държавните органи са създали нормативни рамки с конкретни изисквания за гарантиране на 

минимален стандарт за качество. Например, в партньорските страни е необходимо 

преминаването на конкретен курс и сертифициране, за да може дадено лице да стане 

охранител. Ние обаче вярваме, че е необходимо да се осигурят средства и мотивация, за да 

могат професионалистите да актуализират постоянно знанията си и да бъдат добре 

информирани относно важните фактори, за да бъдат охранителите адекватни спрямо 

изискванията и отговорностите на работата си. Преминаването на курс за охранител всъщност 

не е достатъчно, защото това е професия, която изисква постоянно актуализиране на 

информацията и непрекъснато обучение. Освен това, използваните до момента курсове са 

различни в различните страни и дори в рамките на една територия дейностите по 

непрекъснато професионално обучение са различни, особено когато става дума за 

психологическите аспекти на работата. Например: 
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 В Австрия, както беше споменато по-горе, съществува конкретен закон 

(„Sicherheitspolizeigesetz“), който служи като нормативна рамка за администриране на 

охранителните дейности. Освен това са налице разпоредби (например 

„Richtlinienverordnung“ - правилник за прилагане) относно интервенциите от публичните 

охранители (като полицията). 

На частните охранителни организации е разрешено да охраняват обекти, хора и събития. 

Въпреки ясното разграничение между публичните и частните охранителни организации, 

липсват конкретни закони, които да регламентират правомощията и компетентностите на 

частните охранителни дружества. В резултат на това служителите в частни охранителни 

дружества е възможно да не са напълно запознати с компетентностите си. Освен това 

липсват закони относно задълженията за обучение на тези организации. Друг сериозен 

въпрос е регламентирането на нивото на отговорност на частните дружества в случай на 

терористични или самоубийствени атентати. 

 Пазарът за охранителни дейности в България се увеличи значително през последните 10 

години, като това оказва влияние не само върху частния охранителен сектор и 

разпоредбите, свързани с него, но и върху цялото общество. Нормативната рамка в 

България включва Закон за частната охранителна дейност, който регламентира условията 

и реда за упражняване на частна охранителна дейност, административното ѝ регулиране и 

административния контрол върху нея, както и критериите за квалификация за всеки 

охранител. Основният проблем в сектора обаче е ниското заплащане в тази област 

(предимно за охранителите на обекти), което води до наемане на множество млади и 

неопитни, или обратното - на много възрастни охранители. В момента частните 

охранителни дружества са изправени пред новото изискване за минимално завършено 

средно образование на всеки нает охранител. В резултат от това частният охранителен 

сектор е с репутация за дейност, изпълнена с хора с ниска квалификация и образование. 

 В Италия, Закон 269/2010 и чл. 138, подточка 2 от T.U.L.P.S. (Уникален текст на закона за 

обществената сигурност) определя минимални изисквания за достъп до обучение за 
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охранители и задължителни теми на обучение и продължителност преди започване на 

работа. 

Законът в Италия включва три основни области на обучение: правно, техническо обучение 

и психологическо обучение, свързано с взаимоотношенията. 

При сравнение на различни предложения за обучение в Италия се стигна до извода, че 

правното и техническото обучение са до известна степен стандартизирани в Италия. 

Третата област от задължителното обучение за охранител е психологическото обучение, 

свързано с взаимоотношенията, като при сравнение на основните задължителни обучения 

за охранители, които се предлагат в Италия, се наблюдават повече разлики в структурата 

на различните обучения в тази област. 

 Нормативният акт, регламентиращ охранителната дейност в Румъния, е Закон 333/2003. 

Съгласно този закон, охранителна дейност може да се извършва от квалифицирани 

охранители, портиери, контрольори на достъпа или други лица, определени от 

ръководството на съответното звено, от лицата, осигуряващи обучението, контрола и 

координирането на охранителната дейност. Член 39 от закона излага условията, на които 

трябва да отговаря лицето, отговарящо за охраната.  

Едно от тези условия е, че дадено лице може да бъде наето за охранител само след 

успешно преминаване на основно професионално обучение и получаване на 

удостоверение, издадено от Генералното полицейско управление на Букурещ или от 

местното полицейско управление в района по местоживеене на лицето. 

 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА 

В охранителния сектор може да бъде постигнато по-високо качество, като една от 

съществените стъпки в тази посока е определяне на изисквания за продължаващо обучение. В 

тази връзка силно препоръчваме охранителите да преминават през по-строги и практически 

насочени образователни програми, които да бъдат достатъчни за тях, за да могат да работят и 

да се чувстват комфортно като професионални охранители. Охранителните фирми трябва да 
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осигуряват програми за обучение не само при започване на  работа, но и през целия период на 

служба. 

Освен това, за да се гарантира гъвкавостта и бързото актуализиране на знанията, се препоръчва 

въвеждането на разпоредби, които да позволяват продължаващо обучение, осигурявано не 

само от организациите за C-VET, но и от охранителния сектор (особено в България). Това ще 

създаде нови възможности за обучения с действително съдържание, дигитализирани 

образователни курсове и др., като по този начин охранителите ще могат да извършват 

охранителна дейност докато се обучават, включително чрез онлайн-базирани курсове. 

 

Този проект има за цел да направи стъпка напред в осигуряването на онлайн курс, който може 

да обогати настоящите програми за обучение: 

 

3.1.  ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РИСКОВО И ИЗМАМНО ПОВЕДЕНИЕ  

Основната идея на обучението е да отговори на потребностите на охранителите, работещи на 

обществени места, чрез осигуряване на достъпно обучение, което се концентрира върху 

развиване на знанията и уменията за разпознаване на рисково и измамно поведение. Лесната 

за използване платформа за обучение предоставя актуално съдържание, организирано в 

четири модула, свързани с различните психологически аспекти. Темите, включени в 

обучението, са важни за работата на охранителите, защото представят концепции като риск и 

безопасност, вербални, паравербални и невербални сигнали за детекция на симулирано 

поведение, поведенчески профайлинг и умения за намаляване на стреса. Курсът подготвя 

охранителите да разбират по-добре емоциите и поведението на хората в областта, в която 

работят, и им дава възможност да се научат да предотвратяват рискови ситуации чрез 

използване на определени умения. 

Курсът също така предоставя иновативна обща обучителна рамка на теми, свързани с 

разпознаването на рисково и измамно повдение. Дигитализираното съдържание, 

предоставено чрез видео уроци и текстови файлове, дава възможност за индивидуален подход 

и гъвкаво обучение. Секцията „Форум“ дава възможност за стартиране и участие в обсъждания 
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на важни теми с охранители от цял свят. Тестовата проверка, част от съдържанието на всеки 

модул представлява един добър пример за стандартизация и може да бъде от полза за 

прилагане на национално и европейско ниво.  

 

3.2. ПРАКТИКИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА 

 

Организацията на всеки партньор е провела две фокус-групи и пилотна сесия в съответната 

страна. Констатациите от тези дейности показват, че съществува потребност от обучение на 

охранителите на психологическите аспекти, касаещи човешкото поведение. По-конкретно е 

установена обща потребност от участие в специализирани обучения с основна тема 

превенцията и е изразена необходимостта от обучение в предотвратяването на рисково и 

измамно поведение, като това обучение служи като отправна точка за настоящите разпоредби 

относно обучение в тази област. 

Участниците биха искали да бъдат обучавани с използване на практически упражнения, както и 

в демонстрации, и в тази връзка те оценяват видео обученията с примери за изразено 

поведение и реални ситуации. 

Като цяло, необходимостта от този тип обучения се предопределя от липсата на 

психологическо обучение в предотвратяването на рисково поведение и в управлението на 

стреса. 

Пилотните сесии показаха, че охранителите имат особен интерес в темите, включени в 

обучението. Освен това, чрез тези сесии охранителите изразиха мнение, че съдържанието  им 

помага да научат нови неща и развият своите умния, свързани с психологическите аспекти на 

човешкото поведение и че смятат, че предоставената информация е полезна за работата им.  

По отношение на съдържанието на курса, резултатите от пилотните сесии показаха добро ниво 

на удовлетвореност сред участниците от различните страни (средно 86% са посочили, че са 

напълно удовлетворени, а 14% са частично удовлетворени). Според всички участници 

платформата се използва лесно, курсът е полезен и предоставената информация е добре 

представена. 
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Сесиите демонстрираха подобрение на знанията и уменията за установяване на рисково и 

измамно поведение при сравнение на резултатите от тестовете преди и след обучението 

(особено в Румъния). 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проектът прави още една стъпка напред към подобряване на качеството в областта на 

охранителната дейност. Разбира се, постоянно променящата се ситуация както в Европа, така и 

в света като цяло, предполага постоянна необходимост от професионално развитие. Вярваме, 

че доброто сътрудничество между заинтересованите страни представлява една добра основа 

за постигане на високо качество на услугите в частния охранителен сектор и представлява 

гаранция за защита на правата на гражданите както на национално, така и на Европейско ниво. 

 


