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PROSPECTS FOR ТНЕ USE OF DRONES IN 

SECURITY ACTIVITIES 

Petar Nikolaev Arabadzhiyski, PhD 
New Bulgarian University, RepuЬlic of Bulgaria 

e-mail: parabadzhiyski@gmail.com

Summary. The purpose of the current report is to study the prospects for 
the use of drones in the security activities offered Ьу puЬlic and private 
ser vice providers in the RepuЬlic of Bulgaria. Here are presented the dif
ferent types of drones, their main characteristics and the possibllities for 
their use in guarded Ьу Ministry of Interior, municipalities or private se
curity companies areas. An analysis of the current regulations for the use 
of drones has been represented, and different proЬlems have been identi

fied in the way they are applicated. Measures have been proposed for their 
overcoming, due the prospects for the use of drones in security activities. 

Keywords: dron, regulations, improvement, perspectives, use, develop
ment, private security services. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Актуалността на темата за перспективите за използване на дроно
ве в охранителната дейност произтича от проблемите, които съществу

ват при прилагането на съществуващите регулации за осъществяването 
на охранителните услуги от публични и частни доставчици. Това влияе 
върху развитието и предлагането на тази нова за охранителната дейност 
услуга „охрана с дрон", както и за безопасността свързана с използването 
на дронове при охрана на големи обекти и площи. 

Обект на изследване са перспективите за използването на дронове в 
охранителната дейност, осъществявана от МВР, общините и частните ох
ранителни търговски дружества в Република България. 

Предмет на изследване са видовете дронове и техните основни ха
рактеристики за осъществяване на охранителна дейност, практики за 
прилагането им от публични и частни доставчици на услугата „охрана с 
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дрон", както и действащите регулации за тяхното използване. 
Основна цел на доклада е да се изследват перспективите за използва

не на дронове в охранителната дейност, като се изведат проблеми на регу
лациите за използването им. 

За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи: 

• представени са отделните видове дронове, техните основни харак

теристики и възможностите им за използване при охрана на обек
ти и площи;

• представени са примери от практиката на МВР, общини и част

ни охранителни фирми, които използват дронове за охранителна

дейност;
• извършен е анализ на действащите регулации за използване на

дронове, като са откроени проблеми, свързани с прилагането им;
• предложени са мерки за усъвършенстване на регулациите за из

ползване на дронове, с оглед перспективното им използване в ох
ранителната дейност.

За набиране на емпирична информация са използвани следните ме

тоди: 
• анализ на литературни източници - чрез този метод са изяснени

видовете и основните характеристики на дроновете;
• проучване на информационни източници - този метод се използва

за получаване и анализиране на информация от публикации и ра
диопредавания, достъпни в Интернет, отразяващи използването

на дронове за осъществяване на охранителна дейност от МВР, об
щините и частни охранителни фирми;

• сравнителен анализ - чрез този метод се открояват проблеми при
прилагането на действащи и отменени нормативни актове, регла
ментиращи регулациите на дронове в Република България, както
и приетите международни регламенти.

В доклада се прави опит да бъде защитена основната теза, че из

ползването на дронове в охранителната дейност, осъществявана от пуб
лични и частни доставчици на услугата „охрана с дрон" в Република Бъл
гария към момента е ограничено. Използването им се възприема, като 
,,атракция", а не като ново надеждно техническо средство, с което значи
телно може да се повишава ефективността на охраната на големи обекти 
и площи. 
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Дроновете са перспективни и надеждни технически средства и е Це
лесъобразно те да се използват все повече от органите на МВР, общините
и частните охранителни търговски дружества при осъществяване на ох
ранителна дейнос� 

1. ВИДОВЕ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НА ДРОНОВЕТЕ

Дронът е безпилотен летателен апарат, за който не е задължително 
да лети и се управлява дистанционно без или с много малка намеса от 
страна на оператор. Възприема се, че първия дрон е разработен във Ве

ликобритания през 1933 г. с военна цел. Въпреки първоначалния замисъл 
за използване на дроновете за военни цели, те по-късно намират своето 
гражданско приложение. 

Дроновете се разграничават по своите размери и особености на 
управление. Според своите размери видовете дроновете се разделят в � 
тири категории: 

• Микро дран - това са устройства, чието тегло е под 10 кг. и летател
ният им пробег достига до 1 час и височина до 1 км;

• Мини дран - това са устройства с тегло от 10 до 50 кг., достигащи
ограничение на височината от 3 до 5 км., като летателното време
може да достигне до 10 часа;

• Средни дронове - това са устройства с тегло от 50 кг. до един тон с
продължителност на полета от 10 до 12 часа на максимална висо
чина 9-10 км;

• Тежки дронове - това са устройства над един тон, които издържат
в летателен режим до едно цяло денонощие и достигат до 20 км
височина.[!]

Проучването на различни информационни източници в Интернет, 
в които са публикувани мнения на автори за перспективите за използ
ването на дронове за граждански цели са оскъдни. Не се установяват и 
достатъчно научни разработки за тяхното приложение в охранителната 
дейност. Освен във военната област повечето от авторите считат, че бъде
щите перспективи за изпозване на дроновете ще бъде във фотографската 
и филмовата индустрия, за следене и предотвратяване на бедствия, гор
ската охрана, охраната на големи земеделски площи, в куриерските и по-
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щенските услуги, както и в други бизнес индустрии.[2] 
Дроновете все повече ще се използват и от публични държавни ин

ституции, като полицията, пожарната и общините. 
Реална представа за употребата на дронове по отрасли в световен 

мащаб, според справка от 2019 г. може да се добие от (Графика 1), която 
показва приноса на доставчиците на услуги за безпилотни летателни апа

рати, изготвени от търговската компания за проучване и анализ на пазара 

на безпилотни летателни апарати "Drone Industry Insights".[3] 
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Изводът, който може да бъде направен е, че производството на дро
нове се осъществява в около 20 държави наложили се на пазара, от които 
българските публични и частни организации могат да закупят различни 
видове дронове, с различни характеристики. На този етап няма български 
фирми, които да произвеждат и дронове . 

Използването на дронове е перспективно не само за „забавление" от 
обикновения потребител, но и за конкретни професионални цели на ор-
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ганизациите от публичния и частния сектор. Въвеждането им като тех
ническо средство в охранителната дейност, осъществявана от публични и 
частни доставчици на услугата „охрана с дрон" е перспективно. Използва

нето на дронове в тази дейност ще повиши ефективността на служители

те, които я осъществяват. Дроновете могат да осигурят визуалната връзка 
на доставчиците на охранителни услуги в трудно достъпни места. Чрез 
тях могат да се пренасят пратки и да се осигури мащабно видеонаблюде
ние, необходимо за охраната на големи обекти и площи. 

2. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДРОНОВЕ
В ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

•:• Използване на дронове от органите на МВР 
Използването на дронове от МВР в Република България се осъщест

вява от органите на полицията/охранителна и гранична/, органите за бор
ба с организираната престъпност и органите за пожарна и аварийна без
опасност. Полицейските органи използват, като техническо средство дро

нове за заснемане на спортни мероприятия с цел разпознаване на извър

шители на нарушения при провеждането им, за наблюдение на държавата 

граница, за наблюдение и контрол на пътния трафик, за охрана на големи 

търговски и други обекти и площи, както и при провеждане на масови 

мероприятия - митинги и протести. Органите за пожарна безопасност и 
защита на населението използват дронове при потушаването на големи 

пожари, при настъпили бедствия, аварии и катастрофи. Използването на 
дронове от органите на МВР може да улесни значително тяхната дейност. 

Те ще повишат ефективността им, чрез освобождаването на значителен 

човешки ресурс, който ползват в момента. 

Проучвания на информационни източници показват, че през 2016 г. 

МВР за първи път обявява обществена поръчка по процедура по Закона 
за обществените поръчки/ЗОП/ за закупуване на два дрона и автомобил 

на обща стойност от 429 984 лв. с ДДС за нуждите на Главна дирекция 
,,Гранична полиция". Договорът е изпълнен през 2018 г., като 6-ма служи

тели на МВР - оператори на дрон са обучени за работа с тях. Предназна

чението им е за охрана на българо-турската граница.[4] През 2017 г. МВР 

обявава обществена поръчка за закупуването на подобен дрон за нужди

те на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" но с по-за-
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нижени технически характеристики. През същата година служители на 
пътната полиция на Столичната дирекция на вътрешните работи/СДВР/ 

загубват закупения за тях дрон при първото му тестуване.[5] През 2020 г. 

дронове се използват успешно от охранителна полиция на СДВР при про

веждането на протести и митинги, като се констатират физическите лица, 

иницииращи безредици и нарушения на обществени ред. 

Изводът от посочените примери е, че ръководството на МВР е целе

съобразно не само да осигурява закупуването на дронове за нуждите на 

отделните служби - полицейски и за пожарна и аварийна безопасност, но 

и да осъществи ефективно обучение на служителите - оператори за ра

бота с тях. Обучението на тези служители следва да предоставя необхо

димите компетенции за ефективното управление на дран. То следва да се 

осъществява от компетентни обучители. Програмата за обучение следва 

да включва теми за техническите характеристики и процеса на пилоти

ране на самото устройство, както и регулациите свързани с неговото из

ползване. 

Дроновете са надеждни помощни технически средства, които ус

пешно могат да се използват в дейността на органите на МВР. Тяхното из

ползване, като такова средство следва да бъде регламентирано в действа

щия Закон за МВР. 

•:• Използване на дронове от общините 

Проучвания на информационни източници показват, че в Републи

ка България някои от общините са закупили чрез процедури по Закона за 

обществените поръчки/ЗОП/ дронове. През 2015 г. Община Бургас заку

пува дрон за 140 000 лв. за осъществяване на научноизследователски ми

сии в Черно море.[б] 

От 2020 г. някои от българските общини закупиха и започнаха из

ползването на дронове за осъществяване на общински дейности: 

- община Русе съвместно с Областна дирекция на МВР и Русенския

университет започва да следи с дран за кражби във вилните зони около 

града, както и за струпване на прекомерно много хора в паркове и гради
ни в условията на пандемията COVID 19; 

- община Шумен използва дронове за наблюдение на незаконни сме
тища до сторителни обекти; 

- дирекция „Аварийна помощ и превенция" на Столична община из-
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ползва дрон с цел информация на населението за мерките относно COVID 
19 в кв.Факултета; 

- община Хасково финансира проект за организиране и обучение на
,,Младежка въздушна дрон академия"; 

- община Белене закупува дрон за нуждите на селските кметове.[7, 8
и 9) 

Изводът от посочените примери е, че много малка част от органи
те на местно самоуправление на 265-те българските общини се възполз
ват от перспективите, които предлагат дроновете в осъществяването на 
общински дейности. Анализът на публикациите на информационните 
източници показва, че общинските ръководства на общините следва да 
отделят значителни финансови средства за закупуването на дронове, а 
повечето не разполагат с достатъчен общински бюджет. Целесъобразно 
е те да предвиждат и средства за обучението на общинските служите
ли-оператори на дронове. В програмите за обучението им е необходимо да 
се предвиждат теми свързани с осъществяването на взаимодействието им 
с органите на МВР при констатирано нарушение от оператора на дрона. 

•:• Използване на дронове от частни охранителни фирми

Проучвания на информационни източници показват, че в Републи
ка България използването на дронове в частната охранителна дейност в 
Република България публично е оповестено в Интернет само от 2 от общо 
около 2800 регистрирани охранителни фирми. 

За първи път услугата „охрана с дрон" е осъществена от фирма „VIP 
Security" през 2017 г.[10] Чрез тази иновационна стъпка направена от фир
мата се подобрява ефективността на наблюдението и скъсява времето за 
реакция на мобилните си охранителни екипи. Въведената иновация до
принася за повишаването на конкурентоспособността с останалите охра
нителни фирми. Използването на дрон разрешава проблема с охрана на 
големи площи, сгради и складови бази. Въвеждането на това техническо 
средство води до намаляването на охранителите и увеличаването на ка
пацитета на наблюдение на охраняваните обекти. Практиката от прила
гането на дрон от фирмата показва, че се намалява шанса за допускане на 
човешка грешка, тъй като техническите решения са с изключително висо
ка надеждност и сигурност. 

„АСО Панема" е втората частна охранителна фирма, която последва 
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иновативния пример на „VIP Security" и въвежда през 2018 г. използване
то на дран в своите охранителни услуги.[11] 

Етапите на предоставяне на услугата „охрана с дран" при двете охра
нителни фирми са идентични. Процесът на охраната на обект или площ 
стартира с въвеждането на координати, към които да се насочи дронът. 
При пристигане над обекта апаратът започва да лети около него на висо
чина на 10 до 30 метра. Камерата на драна заснема и излъчва прецизно ви
деообраз, който се записва. При констатирано нарушение нарушителят се 
засича и дронът започва постоянното му видео следене. Последва сигнал 
от охранителя - оператор на дрон до автопатрул за реакция. Охранителите 
от автопатрула на фирмата предприемат действия по залавянето на нару
шителя и предаването му на органите на МВР. Задържането на нарушите
ля се извършва съгласно Закона за частната охранителна дейност/ЗЧОД/, 
спазвайки инструкциите за действия при задържане на нарушител. 

Изводът от проучвания на информационни източници показват, че 
в Република България принципалите на частните охранителни търговски 
дружества на този етап се въздържат от закупуването и използването на 
дронове за осъществяване на охранителна дейност. 

Въздържането им е продиктувано от няколко фактора: 
� действащите правни регулации за използването на дронове не са 

достатъчно прецезирани; 
� високата цена на дронове, които са с добри технически характе

ристики; 
� осигуряването на необходимите специалисти за обучение за ра

бота с дронове; 
� промотирането на възможностите на услугата „охрана с дран" 

пред клиентите ползващи частни охранителни услуги; 
� липсата на фирми, които технически да поддържат дроновете в и 

извън гаранционния им срок; 
� липсата на застраховка за обезпечаване на застрахователни съби

тия настъпили при инцидент с дран. 

3. РЕГУЛАЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРОНОВЕ

Използването на дронове и перспективите за тяхната употреба в 
охранителната дейност не биха били възможни без спазване на същест-
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вуващите регулации за авиационна безопасност. В специализираната 
литература съществуват научни разработки, посветени на регулации
те за използването на дронове.[12 и 13] В тях подробно са представени и 
анализирани констатираните организационно-правни проблеми, които 
произтичат от разминаването на регулациите с практическто им прила
гане в Република България от ГД ГВА (Главна дирекция на „Гражданската 
въздухоплавателна администрация) и ДП РВД (Държавно предприятие 
,,Ръководство на въздушното движение") с приетите регламенти от Евро

пейския съюз и прилагани от ЕААБ (Европейска агенция за авиационна 
безопасност), както и тези на международния регулатор ICAO (Междуна
родната организация за гражданска авиация). 

С Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 
4 юли 2018 г. се регламентират общи правила в областта на гражданското 
въздухоплаване и се създава Агенция за авиационна безопасност на Ев

ропейския съюз. За безопасното интегриране на дистанционно управля
ваните дронове в европейското въздушно пространство в последствие се 
установяват общи правила за безопасността на гражданското въздухоп
лаване и се преразглежда мандата за Европейската агенция за авиацион
на безопасност (ЕААБ). 

Новите регулации предложени от ЕААБ налагат на потребителите 

на дронове да спазват следните правила при употребата им: 
• поддържане на постоянна визуална връзка с дрона;
• планиране на полета и избиране на местността така, че да няма

пречки за пряката видимост;

• кандидатстване за разрешение за използване на дрона за работа
срещу заплащане;

• запознаване с инструкциите на производителя на апарата;
• да не се лети по начин, който да застрашава хората, непосред

ствено над хора, имущество или превозни средства или в радиус

по-малък на 50 м от тях;
• да не се оставя дрона да лети на повече от 150 метра над земната

повърхност;
• да не се използват дронове близо до летища и хеликоптерни пло-

щадки.

През 2019 г. в Официалния вестник на ЕС са публикувани два нови 
нормативни акта, които създават единни правила за дроновете:
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� Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 от 12 март 2019 г. - той 
определя техническите изисквания и сертифицирането на без
пилотните въздухоплавателни средства и техните оператори;[14] 

� Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на ЕК от 24 май 2019 г. -
той определя правилата и процедурите за експлоатация на безпи
лотни въздухоплавателни средства.[15] 

Новите правила определят основните принципи за гарантиране 

на безопасността, сигурността, неприкосновеността на личния живот и 

защитата на личните данни. Те също така целят намаляване на бюрокра

цията и насърчаване на иновациите.[16] Регламентите премахват някои 
правила, които биха могли да затруднят предприемачеството. Те трябва 

да внесат правна сигурност за малките, средните и новооткрити предпри
ятия ползващи дронове. По отношение на безопасността се въвежда под
ход, основан на риска и експлоатационните резултати. Това означава, че 

са отчетени различните рискове в отделните сектори на гражданското 
въздухоплаване. 

Основната цел за регулаторните рамки наложени от ЕААБ имат за 

цел да осигурят безопасност, както на тези, които ги използват, така и за 
осигуряване на безопасността на гражданите и техните имущества.(17] 
Това, на свой ред, създава и пазарна ниша за застраховането на дроновете, 

тъй като закупуването им само по себе си е инвестиция за бизнеса. За
страховката на дрон и неговото използване трябва да покрива не само без
пилотния летателен апарат, но и пострадали хора и нанесени имущест
вени вреди. Полицата трябва да предлага възможности за покритие по 
„Каско" и „Гражданска отговорност" и би следвало да бъде необходимо 

условие за дронове, използвани с търговска цел. 
Изводът, който може да бъде направен е, че Европейския парламент 

и Съвета, както и международния регулатор ICAO периодично усъвър
шенстват регламентите, отнасящи се до регулациите за използване на 
дронове. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вследствие на извършения анализ на използването на дронове в ох
ранителната дейност на територията на Република България и действа
щите регулаторни рамки, могат да се направят следните обобщени изводи 
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,- онстатира се, че на този етап услугата „охрана с дрон се предла-
га от много ограничен брой публични и частни доставчици, въ
преки перспективата и възможностите, които се наблюдават при 
използването на това помощно техническо средство в охранител
ната дейност; 

').> Препоръчително е използването на дрон в охранителната дей
ност, чрез която се осигурява опазването на обществения ред и на 
обществената безопасност от органи на МВР, общините и частни
те охранителни фирми да се регламентира в действащите Закон 
за МВР, Закон за местното самоуправление и местната админи
страция и Закон за частната охранителна дейност; 

').> Препоръчително е в действащия Закон за застраховането да се 
регламентира застраховките „Гражданска отговорност на дрон" и 
,,Каско - дрон". 
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