
 
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 
 

1.Ние, членовете в Българската асоциация „Корпоративна сигурност” (БАКС), заявяваме, че: 

 сме доброволен съюз на професионалисти, които създаваме и развиваме процесите по 
организация и управление на корпоративната сигурност в различни бизнес организации, 
администрации и др. 

 сме експерти, консултанти, служители и ръководители в звена за сигурност и охрана на 
различни корпоративни структури, които работим по организацията, управлението и развитието 
на корпоративната сигурност в България 

2. Ние, членовете в Българската асоциация „Корпоративна сигурност”, сме обединени от мисията на 
Асоциацията, че: 

 трябва да създадем високи професионални стандарти и добри практики в управлението и 
развитието на корпоративната сигурност, защото от това зависят пряко икономическите 
резултати и просперитета на бизнес организациите;  

 трябва да бъдем вдъхновители и ръководители на процесите на съвременно и ефективно 
управление на корпоративната сигурност в бизнес организациите, защото сме професионалисти;  

 трябва да вярваме в каузата, че професионалното управление на корпоративната сигурност дава 
съществен и решаващ принос за националната сигурност на Република България 

 
3. Ние, членовете в Българската асоциация Корпоративна сигурност, сме обединени от целите на 
Асоциацията и: 

 създаваме и отстояваме доброто име на служителя по сигурността;  

 търсим подкрепата и помощта на Асоциацията и колегите от нея, за да работим професионално 
на своите работни места;  

 оказваме помежду си помощ и подкрепа, за да се развиваме и усъвършенстваме в името и 
дейността на Асоциацията.  

 
5. Ние, членовете в Българската асоциация „Корпоративна сигурност”, заявяваме, че: 

 ще се стремим към съвършенство в нашата работа като членове на Асоциацията 

 действията ни ще бъдат подчинени на мисията и целите на Асоциацията, в която доброволно 
участваме;  

 докато сме членове няма да се възползваме от членството си в Асоциацията за лични търговски, 
политически и/или други корестни цели. 

 взаимоотношенията помежду ни ще бъдат открити, честни и добронамерени.  

 настоящият етичен кодекс никога не може да се смята за окончателен и възможността за 
обсъждане и промени по него е открита постоянно.  

 


