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ЗА ФИРМАТА 
  
 

„СИКЮРИТИ ГРУП 3Д” ООД е дружество с традиции в организирането и 
осъществяването на физическа и техническа охрана на стопански обекти, 
промишлени предприятия, административни сгради, ВИП-обекти, офиси и др. 

Фирмата е създадена през 2004г. Специализирана е в областта на  охранителната 
дейност, която се осъществява в съответствие с изискванията  на Закона за частната 
охранителна дейност.  
     Основни приоритети в  дейността са 
спазване принципите за зачитане правата, 
свободите  и достойнството на гражданите, 
взаимодействие с органите на МВР в 
борбата с престъпността и опазване на 
обществения ред, гарантиране на сигурност 
и безопасност, както и осъществяване на 
превантивна дейност в охраняваните обекти 
с оглед изясняване на причините и 
условията за извършване на 
правонарушения.  
     Фирмата  охранява множество обекти 
с разнообразен характер - производствени 
предприятия, строителни обекти, банки, 
селскостопански масиви, складови бази, 
паркинги и гаражи, жилищни домове, 
държавни учреждения, намиращи се на територията на страната.  
     Централният офис на фирмата се намира в гр.Пловдив, където е изграден 
оперативен дежурен център, който работи на непрекъснат 24 – часов режим и поддържа 
директна връзка с охраняваните обекти. Към центровете функционират оперативни звена за  
реагиране, които са оборудвани съгласно най – новите изисквания за осъществяване на 
сигурна и надеждна охрана. Оперативните дежурни центрове поддържат денонощни 
мобилни оперативни групи, осъществяващи ръководство, контрол и спешни оперативни 
действия при необходимост. 
     Ръководния състав на фирмата се състои от служители, високо квалифицирани и с 
богат професионален опит в областта на охранителната дейност с   дългогодишен стаж и 
опит придобит  в Министерството на вътрешните работи, а сега и в частната охранителна 
дейност.  
     "СИКЮРИТИ ГРУП 3Д” ООД поема ангажимент при изпълнение на своите договорни 
задължения да носи имуществена отговорност, съобразно действащите нормативни 
разпоредби при условията на сключен договор, за  претърпени от клиента щети в резултат 
на извършени от трети лица взломни кражби и кражби на намиращо се в обекта имущество 
и материални ценности, след установяване на посегателствата и вината от компетентните 
органи. 
 
    НИЕ ГАРАНТИРАМЕ: 

 Вашата сигурност и нормално функциониране на охраняваните обекти; 

 Опазване на Вашата собственост и имущество; 

 Дискретност. 
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КЛОНОВА МРЕЖА 
 
 
 Регионалните клонове на „СИКЮРИТИ ГРУП 3Д” ООД са структури, целящи 
задоволяване на клиентските изисквания на територията на населените места с 
предоставяне на висококачествени услуги посредством професионален мениджмънт, бързи 
оперативни звена и солидна материална база. На територията на страната в настоящия 
момент фирмата има изградени регионални центрове в гр.София и гр.Раковски. 
 
 
 

ЛИЦЕНЗИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Регионален Лиценз 
№396/14.10.2004г.  

за извършване на частна 
охранителна дейност 

издаден от ДНСП на МВР 
 

Национален Лиценз 
№1019/22.12.2006г.  

за извършване на частна 
охранителна дейност 

издаден от ДНСП на МВР 

Индивидуална Лицензия 
№120-03391/25.04.2007г. 

за осъществяване на 
далекосъобщения със 

собствена 
далекосъобщителна мрежа 

издадена от КРС 

Разрешение 
№00964/18.08.2008г. 

За индивидуално 
определен радиочестотен 
спектър за осъществяване 
на електронни съобщения 
за собствени нужди чрез 
електронна съобщителна 
мрежа издадено от КРС 

 

 
 
ДЕЙНОСТИ 
 
 
ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: 

 
 Физическа охрана на обекти; 
 Охрана с помощта на технически системи за сигурност, централизирани към 

мониторингов диспечерски център и реакция с автопатрулни екипи. 
 
ОХРАНА НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ: 

 
 Специализиран превоз на парични средства, ценни пратки и товари; 
 Обработка на парични суми; 
 Специализирано обслужване на ATM; 
 Съхранение в трезор. 
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ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ 

 
ЛИЧНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

 
ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 
СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ 

 
ДИСТАНЦИОНЕН ВИДЕО КОНТРОЛ 

 
 
 
ПРИНЦИПИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Списание „Охрана Оръжие Сигурност”, бр.1 Януари 2010г. 

 
 

Организацията на охранителната дейност се основава на следните изисквания и 
принципи: 

 Да се демонстрира убедително и да се осъществяват надеждно мерки за 
безопасност и защита. 

 Да се премахнат, съответно да се редуцират рисковете от криминални действия. 

 Предотвратяване на опасности, безпокойства и действия, причиняващи вреди. 
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 Недопускане (ограничаване) на щетите чрез осигуряване на необходимия 
охранителен състав и техника. 

 Системен подход при проектирането, изграждането и осъществяването на охраната 
на обекта. 

 Изграждане охраната на обекта при строго спазване принципите на непрекъснатост, 
всеобхватност, максимална отговорност и надеждност на всеки пост, връзка и 
резерв. 

 Осигуряване на необходимите сили, средства и взаимодействие между тях при 
реагиране по сигнали от физическата охрана, от сигнално-известителните системи, 
пресичане, предотвратяване на престъпления и други. 

 Висока професионална квалификация на охранителния състав, компетентност, 
умения и опит, придобити чрез подходящо обучение (въвеждащо, текущо, 
допълнително и извънредно). 

 Взаимодействие и координация с полицейските, с органите на пожарната и 
аварийната безопасност и с други органи по места. 

 Непрекъснат вътрешен контрол и превантивни действия, които да елиминират 
причините за потенциални несъответствия. 

 Контролиране и анализиране на качеството на реализация на продукта и 
предприетите превантивни действия с цел непрекъснато подобряване на 
ефективността на охранителната дейност.  

 Оценка на удовлетвореността на клиентите и превантивни мероприятия за 
ефективността от осъществяваната охранителна дейност. 

 Задължително униформено облекло и фирмени знаци, като съществен елемент от 
охраната. 

 Организацията на физическата охрана се извършва съгласно План за охрана на 
обекта и Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред, разработени от 
„СИКЮРИТИ ГРУП 3Д” ООД и изискванията на нормативната уредба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При разработването на посочените документи се имат предвид и препоръките на 
Възложителя за максимално удовлетворяване на потребностите му, базирайки се на 
основните дейности предлагани от Дружеството: 
 

 Анализ и оценка на характеристиките на обекта, който следва да бъде охраняван. 

 Оценката на обстановката на сигурност в района, както и на факторите на заплаха и 
риска на обекта, който следва да бъде охраняван. 

 Развитието на комплексни, финансово изгодни, специфични за обекта решения на 
безопасността. 
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 Определянето на изискванията за защита и безопасност, както и на необходимите 
действия за осъществяване. 

 Проучването на персоналните, финансови, технически и материални потребности за 
дейностите по безопасността. 

 
1. Физическа въоръжена охрана на обекти: 

 охрана и патрулиране; 

 контрол; 

 специфични за обекта патрулни и постови дейности за спазване на вътрешните за 
обекта правила за ред и безопасност; 

 разпознаване на опасности и рискове за безопасността; 

 наблюдение и контрол на движението на лицата извън нормалното работно време; 

 дейности по заключването, контрол на заключването; 

 безопасност на материали, суровини, машини и инструменти; 

 придружаване на външни посетители извън официалното работно време; 

 поддържане свободен достъпа до изходите за извънредни случаи и евакуация; 

 контрол на превантивната противопожарна защита. 
   
2. Оборудване и съоръжения: 

 Служебна карта със снимка; 

 Работно облекло: 
работно облекло за охранителите; 
работно облекло за служителите в приемната; 
работно облекло за противопожарна охрана;  

 Комуникационна техника: 
ръчни радиостанции или друга мобилна връзка; 
стационарни телефони. 

 Контролна система: 
контрол на достъпа със система за обработка на данните. 

 Автомобили: 
обикновени и високо проходими автомобили, които изпълняват задачи на Дежурния 
център, Групата за реагиране, както и за автопатрулите. За охрана на ценни пратки и 
товари, Дружеството използва бронирани автомобили. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Сигнално-известителна дейност: 

 експлоатация на централата на обекта; 

 алармиране и наблюдение; 

 проследяване на алармите; 

 осъществяване на установените мерки; 

 документиране на извънредните ситуации; 
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 помощ при аварии и повреди; 

 видео-наблюдение; 

 уплътняване при течове; 

 информационни услуги относно командния пост; 
 
4. Контролно-пропускателна дейност: 

 наблюдение и регулиране на движението на лица и автомобили, както и на товарния 
транспорт; 

 обезопасяване на товарния транспорт; 

 проверка на придружителните документи; 

 защита на собствеността; 

 поддържане свободен достъпа до изходите за извънредни случаи и евакуация; 
 
 
„СИКЮРИТИ ГРУП 3Д” ООД предлага на своите клиенти напълно безплатно: 
•Провеждане на охранително обследване на обекта и установяване степента на 
защитеност; 
•Изготвяне на инструкция за използване на технически средства, свързани с охраната 
(сигнално - охранителна техника, паник - бутон, видеонаблюдение, пожароизвестяване); 
•Проверяване надеждността на съществуващите системи за сигурност (ако има такива); 
•Разработване на инструкции по организацията на комплексна система за сигурност; 
•Монтажът и включването на сигнално - охранителната система към централизираната 
система на „СИКЮРИТИ ГРУП 3Д” ООД; 
•Сервизно обслужване на вложената техника в рамките на договора. 
 
 

РЕСУРСИ 
 
 
Човешки ресурси 
 

За нас хората са най-важния фактор за успех. Приоритет за нас е непрекъснато да 
инвестираме в обучения и повишаване квалификацията на служителите си, за да 
поддържаме високо европейско ниво в бизнеса. Служителите в административно-
управленския персонал са с богат дългогодишен практически и теоретичен опит в областта 
на сигурността, комуникациите, психологията, маркетинга, информатиката, финансите и др. 

 
 
 
Нашите сътрудници по 

охраната са добре обучени 
професионалисти с опит и подготовка, 
отговаряща на високи критерии, 
преминали през задължително 
обучение, подготовка и инструктаж, 
проверка за чисто съдебно и 
криминално минало, издържали 
успешно психологичен тест 
разработен от щатен психолог към 
фирмата. За подбора на служителите 
в инкасовите екипи се провежда 
специален курс на обучение. 
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Въоръжение и оборудване 
 

На служителите от охраната се осигурява: 
- бойно късо огнестрелно и дълго гладкоцевно оръжие, газови пистолети и револвери 

и боеприпаси; 
- средства за принуда и защита – полицейски палки, бронежилетки, белезници, 

спрейове, мобилни металодетектори и др.; 
- униформено облекло и отличителни знаци, съгласувани с МВР, служебни 

информационни карти, фенери и др.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТГОВОРНОСТ 
 
 

„СИКЮРИТИ ГРУП 3Д” ООД носи материална отговорност при неизпълнение на 
договорните взаимоотношения, за нанесени имуществени щети на Възложителя, от страна 
на трети лица. В този 
случай се съставят 
Двустранни 
протоколи, в които се 
посочва размерът на 
щетите и срокът за 
тяхното заплащане, 
но не по-късно от 5 
дни от доказване на 
вината и определяне 
на щетата. 

Във връзка със 
защита интересите на 
Възложителя 
„СИКЮРИТИ ГРУП 
3Д” ООД притежава 
застрахователна 
полица за преки 
имуществени щети, в 
резултат на 
упражняваната от 
дружеството дейност. 
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ПЛОВДИВ 

ул.“Патриарх Евтимий“28, ет.3 

тел.: 032/ 66 70 09 ;   0878 207 214 

plovdiv@sg3-bg.com 

www.sg3-bg.com 

 СОФИЯ 

ул.“Г. С. Раковски“127 

GSM: 0878 207 202 

sofia@sg3-bg.com 

www.sg3-bg.com 

 РАКОВСКИ 

ул.“Г. Раковски“170Б 

GSM: 0878 207 243 

rakovski@sg3-bg.com 

www.sg3-bg.com 

 

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
 

Цената за физическа охрана се определя въз основа на договаряне между страните 
по договора и зависи главно от характера на охранявания обект, вида на охраната 
(въоръжена, невъоръжена, нощна, дневна, денонощна), брой на охранителите и постовете, 
извършеното охранително обследване, оценка на риска и др. 

Цената за инкасови услуги се определя след извършено охранително обследване, 
оценка на риска при преводите, дължина, брой и времетраене на инкасовите трактове, 
размера на инкасираните и обработваните суми, застраховка, брой инкасо-часове и др. 

 
 
 

КОНТРОЛ 
 
 

„СИКЮРИТИ ГРУП 3Д” ООД  осъществява постоянен контрол по изпълнението 
охраната на обектите, чрез началници група обекти и денонощно, чрез групи за оперативен 
контрол по охранителната дейност в Пловдив и клоновете си по места. 
 
 

Имайки предвид гореизложеното считаме, че притежаваме нужния 
квалификационен потенциал да изпълним евентуално възложената ни задача по 
охрана на имуществото и материалните Ви ценности. 

 
За това се надяваме да работим съвместно, като за нас ще бъде чест, ако 

бъдем избрани от Вас. 
 
Искрено се надяваме на това и Ви желаем успехи в трудовата дейност. 

 
 
 
 

 
       Управител: 
      „СИКЮРИТИ ГРУП 3Д” ООД 
 

              / Петър Дюкев / 
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