
 
 

МАРК ШАБО е президент на „Евроаларм“ – Асоциация на 
европейските производители, монтажници и доставчици на 
електронни услуги  в областта на индустрията за сигурност и 
пожарна безопасност.  

Преди това е бил председател на SYNIAL (Национално 
сдружение на инсталаторите и видеонаблюдателите, Франция) – 
сдружение на фирмите, занимаващи се с монтаж и експлоатация 
на мониторингови станции.  

Бил е зам.-председател на UFISS – френската национална 
федерация на всички сдружения за сигурност. 

Марк Шабо е председател на AFNOR – комисията, създала стандартите NFX-50785, които 
определят правилата за електронна дейност на службите за сигурност. В рамките на 
AFNOR председателства и комисията за превенция на престъпността и градското 
планиране и проектиране. 

От 2003 г. е член на Управителния съвет на Търговската камара на Арл (Франция), като 
представител на Съюза на националните организации на работодателите, отговарящ за 
стратегическото развитие. 

Марк Шабо има докторска степен по английски език от университета в Авиньон 
(Франция), учил е политически науки и маркетинг в Париж. Развива собствен бизнес - 
притежава няколко компании в сферата на услугите за осигуряване на сигурност с 
технически средства. 

 

 

Euralarm представлява европейската индустрия в областта на електронните услуги за 
сигурност и пожарна безопасност. Организацията осигурява техническа и пазарна 
експертиза за политиката, дейността и стандартизацията в областта на сигурност и 
пожарна безопасност, вкл. алармени системи за сигурност, системи за видеонаблюдение, 
системи за контрол на достъпа и др. 

Организацията е създадена през 1970 г. и обединява над 2500 фирми с общ обород 
около 11 млрд. евро годишно, което е около 70% от общия европейски пазар в тази 
сфера. В „Евроаларм“ членуват националните асоциации на 16 страни, сред които и 
българската НАФОТС (Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически 
средства). 

Организацията се стреми да създава условия за положителен растеж на пазара и 
създаване на добавена стойност на фирмите от сектора, така че да се увеличават 
безопасността и сигурността на европейските граждани. 

Стратегическите цели на „Евроаларм“ са: 

- Стандартизация и сертификация. Организацията работи със CEN, CENELEC, 
ETSI и ISO за отворен европейски пазар въз основа на високо професионален 
подход и стандарти за качество. 

- Растеж на пазара. Усилията на „Евроаларм“ са насочени към ускоряване на 
разработването на пазарите на индустрията за сигурност. 

- Увеличаване на знанията на членовете и потребителите на услуги чрез 
публикации, семинари и обучения, вкл. за насоките на европейските регулации в 
сферата на услугите за сигурност. 

- Признаване на значението на услугите и доставчиците на услуги за общата 
европейска сигурност 

- Паддържане и изграждане на партньорства с други сродни асоциации. 

http://www.euralarm.org/

