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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
Българска асоциация „Корпоративна сигурност“
Относно: Изготвяне и приемане на Наредба за сигурност на училищата и детските градини.

Уважаеми дами и господа,
Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС) е учредена през 2010 година. Ние сме
сдружение от професионалисти, които работят в сферата на корпоративната сигурност. При нас
членуват експерти и мениджъри по сигурността на средно и висше управленско ниво от всички
бизнес-сектори в България – енергетика, телекомуникации, банков сектор, търговия, транспорт,
информационни технологии, услуги и др. Наши членове са ръководителите по сигурността на едни
най-големите чуждестранни компании в страната. Ежедневно носим отговорност за защитата на
бизнеса и активите на мощни фирми, много от които са част от критичната инфраструктура на
България. Притежаваме изключителен опит в изготвянето, развитието и внедряването на стратегии
и концепции за сигурност на национално и международно ниво. Основните ни цели са въвеждането
на високи професионални стандарти и нов ефективен подход в управлението на сигурността, както
и да бъдем своеобразна платформа за обмяна на опит, знания и информация между
професионалистите, работещи в сферата на корпоративната сигурност и държавната
администрация, академичната общност, местните власти и неправителствения сектор.
В тази връзка бихме желали да споделим с вас идеята ни за създаване на Наредба за сигурност на
училищата и детските градини в България. В БАКС вярваме, че такава наредба ще стандартизира,
регулира и контролира сигурността в училищата и детските градини в България и ще подобри
средата за сигурност в българското училище като цяло. Ето защо искаме аргументирано да
предложим на ваше внимание инициативата ни за разработване и приемане на такава наредба.
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Ето и нашите аргументи:
Към момента в нормативната база липсва какъвто и да е стандарт, правилник, инструкция или
наредба, която да регулира и контролира конкретно сигурността в училищата и детските градини.
Мерките за сигурност и охрана, които се предприемат (ако въобще има такива) са
непрофесионални, не са базирани на някакъв стандарт, не подлежат на последващ контрол и
поради това са неефективни, което генерира съществен риск за учениците, учителите и училищното
имуществото. Като цяло охраната на училищата е оставена в ръцете на директорите, а те нямат
компетенциите за организацията и управлението на такава дейност. За сметка на това държавата
вече е приела и наложила няколко наредби за сигурност, които регулират и контролират
сигурността на други субекти и дейности. Например: Наредба I -171 на МВР и БНБ за организацията
и контрола по обезпечаването на сигурността на банките; Наредба № I-121 на МВР за реда за
организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари; Наредба на ММС за
сигурността на спортните обекти; Наредба РД-02-20-6 на МРРБ за физическата сигурност на
строежите.
На практика се получава, че за други субекти държавните институции са внедрили строги стандарти
и изисквания за сигурност, а за училищата и детските градини - местата, където се отглежда и
развива най-ценния капитал на нацията – нашите деца, липсват минимални изисквания за
сигурност и охрана, чрез които да се гарантират сигурността им. В случая не би било некоректно ако
кажем, че сигурността на един банков клон или на една спортна зала е по-важен приоритет за
държавните институции, отколкото сигурността на едно училище или детска градина.
БАКС разработи Концепция за Наредба за училищна сигурност и с ентусиазъм я предлага на ваше
внимание и оценка. Документът ни не претендира за изчерпателност и със сигурност има още неща,
които могат да се добавят и/или променят, но това оставяме да направят експертите от съответните
ведомства. Ние искаме да промотираме една добра идея за сигурност, да фокусираме вниманието
на държавните институции по тази важна тема и да провокираме дискусия. Убедени сме, че нашето
предложение би било добро начало и основа, по която такава наредба да бъде напълно развита и
приета от държавните институции. Нядаваме се, че ще харесате идеята ни и ще се съгласите, че
такава Наредба за училищна сигурност е крайно необходима. Ако решите да стартирате дискусия и
работа по нейната реализация, БАКС заявава желанието и готовността си да помага за успешното
финализиране на такъв проект с неоспорима обществена полза. Оставаме на разположение за
допълнителни въпроси и съдействие.
С уважение:
Д-р Бойко Митев
Председател на УС на БАКС
bacs2011@abv.bg
Приложение: 1 бр. документ – Концепция за Наредба за сигурност на училищата.
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