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СИГУРНОСТ ЗА ДОМА
Здравейте,

аз съм Андрей Сапунджиев и ис-
кам да Ви обърна внимание на 
един друг аспект от сигурността 
на вашият дом и автомобил. За-
мисляли ли сте се, когато се обър-
нете към ключар, кого допускате 
в дома си и на кого доверявате 
колата си? Малцина хора изис-
кват документ за самоличност на 
майстора-ключар, който оставят 
в дома си, а по-голямата част от 
нашите клиенти не знаят за съ-
ществуването на браншови ор-
ганизаци, като Национален съюз 
на ключарите в България (НСКБ). 
Той съществува от 1993 г. и за 
членство в него се изисква чисто 
съдебно минало и висока профе-
сионална подготовка. 

Членовете на съюза прите-
жават карта за идентификация с 
постоянен номер. Пълният списък 
на членовете на НСКБ може да 
видите на www.nalob.com. Съюзът 
е член на Българска търговско-
промишлена палата, на Нацио-

нална занаятчийска камара и на 
Европейския съюз на ключарите. 

Професията ключар изисква 
голяма доза доверие към прак-
тикуващия този занаят поради 
липса на закони, които да налагат 
строги правила за упражнява-
нето и. Световният опит показва 
необходимостта от контрол върху 
упражняващите тази професия. 

В някои държави притежаването 
на специализирани ключарски ин-
струменти е криминнализирано, 
освен ако не си регистриран клю-
чар. Регистрация и право да рабо-
ти този занаят се получават от по-
лицията. За съжаление в България 
продажбата на ключарски инстру-
менти е свободна и безотчетна. 
В почти всеки ключарски сайт се 

предлагат инструменти за продаж-
ба, друг е въпроса, че инструмен-
тите могат да се откопират и про-
извеждат нелегално. Липсата на 
лиценз за ключари отваря вратите 
на всеки криминално проявен да 
практикува този занаят и му осигу-
рява достъп до дома и автомобила 
Ви. Затова изисквайте легитима-
ция на човека, който допускате 
в дома си. Картите за членство в 
НСКБ и регионална занаятчийска 
камара са свидетелство за качест-
вено и коректно обслужване. На-
чалото трябва да бъде поставено 
от МВР и във всички държавни и 
административни обекти да допус-
кат за сервиз на бравите единстве-
но ключари, членове на съюза или 
занаятчийска камара. Недопости-
мо е висшата администрация да 
бъде обслужвана от лица не прите-
жаващи необходимата квалифика-
ция и със съмнително криминално 
минало. НСКБ е запознал всички 
отговорни институции с проблеми-

те на ключарският занаят и опита 
на други европейски държави, за 
необходимостта от специален за-
кон, който да урежда правилата в 
този бранш. Разбира се членство-
то в браншовата организация не  е 
задължително условие за упраж-

няването на ключарския занаят, 
но необходимото професионално 
образование и стаж, чистото съ-
дебно досие, трябва да са основни 
изисквания за практикуването на 
тази професия.
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