
ПОКАНА 

АСЕС ЕООД има удоволствието да Ви покани на събитие за представяне  

на резултатите по проект:  

 

„Онлайн обучение за  

охранители за детекция на рисково и измамно 

поведение  - EU PROTECT”  
 

9 ноември (петък) 2018г., от 09:30 часа,  

хотел Best Western PLUS, София  

бул. Цариградско шосе № 149, зала Еспланада 1 

 

 

Основната цел на проекта е да допринесе за обогатяване на обучителните 

програми за охранители в контекста на съвременната обстановка в Европа, 

характеризирана от нарастващи рискове по отношение на обществената  

сигурност.   

 

Програмата на събитието включва запознаване с основните теми на   

онлайн обучението, както и представяне на новия проект за държавен  

образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 

„охранител“.  

 

R.S.V.P.  

Моля потвърдете участието си като изпратите имейл, съдържащ Вашите имена, 

организация и длъжност на адрес: euprotect.eu@gmail.com най-късно до 26 

октомври 2018г. 

 

Проект № 2016-1-BG01-KA202-023703 

Проект № 2016-1-BG01-KA202-023703 е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Настоящата публикация отразява единствено становищата на автора и Комисията не носи 

отговорност за употребата на информацията, съдържаща се в нея. 



 

 

 

 

ПРОГРАМА  
 

„Онлайн обучение за охранители за детекция на рисково и 

измамно поведение  - EU PROTECT”  

 

9 ноември (петък) 2018г., от 9:30,  

хотел Best Western PLUS, София  

бул. Цариградско шосе № 149, зала Еспланада 1 *  

 

* Всички гости на събитието могат да ползват безплатно паркинга на хотел Best Western PLUS.    

 

09.30 – 10.00 Регистрация на участниците 

10.00 – 10.10 Откриване на събитието 

10.15 – 10.45 Ефективността на професионалното обучение като гарант за качество в 

охранителната дейност  

Атанас Симеонов - собственик и управител на ВИП Секюрити ЕООД 

10.45 - 11.30 Представяне целите на проекта и опорните точки за създаването на обучението 

„Детекция на рисково и измамно поведение“. 

Велина Владимирова – Ръководител направление Психология в 

корпоративната сигурност, Асес ЕООД 

11.30 – 12.00 Кафе пауза 

12.00 – 13.00 Представяне на темите, включени в онлайн обучението „Детекция на рисково и 

измамно поведение“. Демонстрация на функционалностите на обучителната 

платформа. 

Петя Илиева и Георги Атанасов, Асес ЕООД 

13.30 – 14.30 Обяд в ресторанта на хотел Best Western PLUS 

14.30 – 15.30 Представяне на новия проект за Държавен образователен стандарт за придобиване 

на квалификация по професията „Охранител“, 2018г. 

Силвия Тонева, НАПОО 

15.30 – 16.00 Кафе пауза 

16.00 – 17.00 Обща дискусия – Бъдещето на охранителната дейност: нуждите на бизнеса към 

знанията и уменията на охранителите в контекста на съвременната обстановка в 

България, Европа и света. Сътрудничество между заинтересованите страни като 

предпоставка за повишаване качеството на охранителната дейност. 

17.00 – 18.00 Закриване  


