Ко нфе д ер а цият а на е вр о пе йс кит е у слу ги
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CoESS е създадена на 26.10.1989 г. в Рим като асоциация на национални организации,
представляващи фирми, предоставящи услуги за сигурност във всички техни форми.
Следващата (2009) година ще се чества нейната 20 годишнина.
Целта на Конфедерацията е да осигури в Европа и по целия свят защита на
интересите на националните организации и на търговските дружества, предоставящи
охранителни услуги, да представлява общите интереси, включително чрез хармонизация на
националните законодателства по отношение дейността на своите членове.
CoESS е организатор на няколко успешни международни конференции, последната от
които беше на 12 юни в Брюксел; следващата е през м. октомври т.г.
CoESS е призната от Европейската комисия като партньор,
който представлява бранша на европейско ниво.
Конфедерацията приема по принцип само една организация от държава. България е
представена в CoESS от Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана
(НАФТСО), която бе приета за член през 2005 г., а от 01.01.2007 г.
Висш орган на Конфедерацията е Общото събрание на членовете, които понастоящем
са 29. През настоящата година заседанието е в София и НАФТСО е домакин.
Конфедерацията има Изпълнителен комитет, Съвет на директорите, работни комитети
и Секретариат, които организират изпълнението на решенията на Общото събрание.
До настоящото Общо събрание Работните комитети бяха 7: „Физическа охрана”;
„Превоз на ценни пратки”, „Електронно наблюдение”, „Авиационна сигурност”, „Морска
сигурност”, „Социален диалог” и „Разширяване”. В София, след промени в устава, беше
учреден нов комитет - „Критична инфраструктура”, а Комитетът по разширяването беше
преименуван в Комитет по сближаването.
Президент на CoESS e г-н Marc Pissens, а Генерален секретар - г-жа Hilde De Clerck.
През 2006-2007 г. CoESS реализира една важна кампания “Бъдещето на нашата
индустрия”, която постави добри основи за текущата и бъдещата политика в сферата на
частната охрана.
Запо чнаха и предстоят фунда менталн и про ме ни на разл ич ните нива в
частния сектор за сигурност:
 на европейско ниво тези промени са свързани със стандартизацията, Европейската
Директива за услугите (от чийто обсег охранителните услуги временно са изключени),
предстоящата хармонизация на регулирането на частните услуги за сигурност и бъдещите
реформи в сферата на сигурността.
 на национално ниво: усъвършенствуване на нормативната база, регулираща частните
услуги за сигурност, по-високите изисквания на пазара и клиентите по отношение на
качеството, специализация и интернационализация на частните охранителни фирми.
Много е важно какъв ще бъде отговорът на CoESS и на не йните членове
по отноше ние на тези фундаментални проме ни.

