


Структура  и същност

ИКС е сдружение с нестопанска цел - национална организация с хоризонтална

структура в сферата на частните услуги за сигурност, която обединява

интересите, усилията, капацитета и професионализма на своите членове.

Структурата на ИКС включва: Общо събрание, Съвет на учредителите,

Управителен съвет и Изпълнителен директор

ИКС работи за индустриално и технологично развитие, разработва

стратегически документи, инициира и участва в процеса на промяна в

нормативната база, вкл. В сферата на висшето и професионално образование

и обучение, стандартизацията.

ИКС представлява своите членове пред национални и международни

организации и институции.



Цели

Създаване на ефективни междуотраслови връзки чрез сътрудничеството

на дружества от различни икономически сектори, неправителствени

организации, изследователски и образователни организации и др.;

Повишаване на авторитета на професионалистите в сферата на частните

услуги за сигурност;

Удовлетвореност на клиентите от предлаганите услуги;

Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на иновации и

полезни модели, както и чрез съвместни инициативи с научни организации;

Насърчаване и подпомагане развитието на МСП в сектора;

Разкриване и поддържане на качествени работни места.



Средства за постигане на целите

1. Изграждане на корпоративна идентичност и популяризиране на ИКС;

2. Дейности за подобряване на качеството на предлаганите от членовете услуги:

• Разработване на вътрешни Стандарти за качество;

• Усъвършенстване и прилагане на Етичен кодекс;

• Внедряване на добри национални и международни практики;

• Реализиране на програми и проекти за повишаване на техническото 

и експерно ниво на  човешките ресурси;



Средства за постигане на целите

3. Услуги за членовете на ИКС:

• Създаване на Център за оценка на компетенциите «Частни услуги за сигурност»;

• Осигуряване на ексклузивни права за членовете на клъстера за продуктови пакети на

различни компании, в т.ч. застрахователни;

• Специализирани консултантски услуги, вкл. юридически, счетоводни и одиторски;

• Консултиране за покриване на международно признати стандарти и др.;

• Създаване на единно звено (Call Center) за обслужване на възложители;

• Изготвяне и изпращане на информационен бюлетин;

4. Секторни анализи и предложения за усъвършенстване на нормативната база;

5. Представителство на национално и международно ниво.





ВЪПРОСИ


