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2

ЗА КОМПАНИЯТА

ASP е качествената охранителна компания в България. Компанията е една от най-големите на 
българския пазар и сме предпочитаният партньор за охрана на бизнеса на водещи международни 
и български компании. Хиляди индивидуални клиенти от цялата страна доверяват имуществото 
си на нашата охрана също.  

Вече над 30 години ASP развива охранителни услуги на българския пазар, първоначално под 
бранда „АСО-ПИРЕЛИ“.  

Нашият акцент е върху високо качество и висока клиентска удовлетвореност от охранителни 
ни услуги. Компанията прилага комплексна система за контрол над процесите, резултатите и 
качеството на услугите, отговарящо на стандартите на световните лидери в областта.

МИСИЯ И ЦЕННОСТИ

КРЕДО МИСИЯ ЦЕННОСТИ

Живот без риск Oсигуряване на  комплексни 
и качествени професионални 
решения в областта на 
сигурността и тяхното 
непрекъснато подобряване. 

Ценностите на ASP са лоялност, 
коректност и точност във 
взаимоотношенията със 
своите клиенти, партньори и 
служители.
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ПОКРИТИЕ

УСЛУГИ

Национално покритие 
на предлаганите услуги

Над 1500 служители

Над 300 автомобила - 
специализирани бронирани, 
автопатрулни, сервизни 
и административни

Национален център 
за мониторинг 
и видеоконтрол

ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО

КЕШ МЕНИДЖМЪНТ

ВИДЕОМОНИТОРИНГ

СОД 
МОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ

ПРОЕКТ И ИЗГРАЖДАНЕ
 НА СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

• Физическа охрана на обекти с охранители и технически средства  
• Охрана на мероприятия

• Охрана на имущество със сигнално-известителни системи
• Мониторинг на охраняваните обекти
• Реакция с авто и мото патрулни екипи

• Охрана чрез система за отдалечено видеонаблюдение  
• Мониторинг на охраняваните обекти 
• Реакция с авто и мото патрулни екипи

• Алармени системи
• Видеонаблюдение
• Системи за пожароизвестяване и пожарогасене
• Контрол на достъпа и работното време
• Интегрирани системи

• Транспорт и охрана на ценни пратки и товари
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ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Услугата „Физическа охрана“ представлява охрана на частни и фирмени обекти чрез физическа 
охрана и техника за видеонаблюдение. Охраната може да бъде въоръжена и невъоръжена, като 
цялостната услуга включва следните елементи:

• Извършване на охранително 
обследване преди поемане на 
обекта, както и при промяна на 
организацията му

• План за охрана разработен за 
конкретния обект

• Обучени охранители с фирмено 
облекло по стандартите на ASP

• Денонощен оперативен център 
за обработка на сигналите от 
обекта, паник бутон и реакция от 
автопатрулен екип

• Имуществена отговорност и 
застраховка

• Супервайзор, гарантиращ 
високото качество на предлаганата 
услуга чрез редовна проверка 
на работата на охранителите, 
обектовата документация по места, 
както и срещи с представители на 
Възложителя

• Изграждане на технически 
системи и извеждане на част от 
камерите на обекта в оперативния 
център на ASP, с цел контрол на 
критичните точки в обекта и работата 
на охранителите
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ДРУГИ УСЛУГИ

ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ

КЕШ МЕНИДЖМЪНТ

ASP предоставя охранителна дейност по органзизиране, обезпечаване, режим на контрол и 
безпрепятствено протичане на масови мероприятия, обществени прояви, изложби, концерти, 
презентации, бизнес мероприятия, спортни състезания и всички други дейности, имащи 
краткосрочен характер.

Услугата „Кеш Мениджмънт“ по организиране и инкасиране на ценни пратки и товари на 
територията  на цялата страна се  изпълнява от ASP с над  120 специализирани автомобила.

Транспорт и охрана на ценни пратки - Cash-in-transit (C-I-T)

Съществуващият за вас охранителен риск се поема от ASP Ltd.с гарантирана отговорност и 
на достъпни цени.

Пълна застрахователна обезпеченост на охранителните рискове – инкасовата дейност на 
ASP е изцяло застрахователно обезпечена на принципа „от каса – до каса“.
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СОД – МОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ

Услугата „Мониторинг и реакция“ представлява охрана на частни и фирмени обекти чрез 
сигнално-известителна техника и реакция с автопатрули. Общите и специални предимства на 
предлаганата от ASP услуга са:

Модерен 24-часов оперативен център за своевременна обрабoтка на сигналите 

Приемане на сигнали и известяване на клиента за алармени събития 

Реакция с автопатрул в рамките на населеното място 

Реакция за време до 5 минути от получаване на сигнала 

24-часова автопатрулна охрана 

Последно поколение GPRS модули, гарантиращи непрекъсната и сигурна връзка с 

оперативния център на ASP Ltd. 

Мобилно приложение за смарт телефон за контрол на сигналите от обекта

Имуществена отговорност в размер по желание на клиента, която не зависи от времето за 

реакция 

Паник бутон 

Пожароизвестяване с реакция от автопатрул 

Продажба или наем на техника, както и инсталирането на сигналноизвестителна техника 

Периметрова охрана
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ВИДЕОМОНИТОРИНГ

Услугата „Видеомониторинг“ осигурява надеждна и непрекъсната денонощна охрана с 
оптимизиране на разходите за клиента. ASP разполага с нов и модерно оборудван собствен 
национален център за видеонаблюдение, в който се осигурява 24-часовo наблюдение и 
контрол на охраняваните обекти. Националният оперативен център следи камерите на обекта 
през оптимален интервал от време. В зависимост от вида на услугата, която ползва клиентът, 
операторите подават информация за незабавна реакция към автопатрул или информират 
отговорника на обекта / представителя на Възложителя.

Сигурна и надеждна алтернатива на физическата охрана за определени обекти, с 

оптимизиране разхода за клиента 

Мигновено задействане на видеонаблюдението чрез функцията за улавяне на движение в 

обекта 

Имуществена отговорност в размер до 15 000 лв. 

Подготвени и въоръжени служители в патрулните автомобили 

Мобилно приложение на ASP, чрез което клиентът може да наблюдава камерите, монтирани 

на обекта, на мобилния си телефон 

Гаранционен и извънгаранционен сервиз на инсталираната техника
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СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

ASP разполага със собствен проектантски екип от висококвалифицирани 
професионалисти, които ще намерят и ще предложат най-доброто решение за 
видеонаблюдение, системи за пожароизвестяване и пожарогасене, както и контрол на 
достъпа. 

Всички наши предложения са съобразени със специфичните нужди и бюджета на 
клиентите, с цел да се осигури най-висока степен на защита, което осигурява висока 
надеждност на охранителните системи.

Ние инсталираме последно поколение GPRS модули, гарантиращи непрекъсната и 
сигурна връзка с оперативния център на ASP. Нашите клиенти могат да използват 
мобилно приложение за смарт телефон за контрол на сигналите от техния обект.
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КАЧЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ

Ние от ASP вярваме, че високо качество на услугите се постига чрез:

Редовно измерване 
удовлетвореността на 
клиента

Обучителни програми 
за първоначално и 

периодични обучения 

Постоянен контрол на 
качеството 

Мотивиращи и 
справедливи условия за 
служителите
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ЛИЦЕНЗИ И СЕРТИФИКАТИ
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ДОВЕРИХА НИ СЕ

ASP има повече от 30 години опит в охранителната дейност в многобройни бизнес сектори.

Търговски вериги

Индустриални и производствени компании

Банкови и застрахователни компании

Транспортни и логистични компании

Строителни обекти

Хотели и затворени комплекси

Бизнес центрове и паркове

Учебни и болнични заведения

Енергоразпределителни компании

Мобилни и комуникационни оператори



30 ГОДИНИ ОПИТ
В ОХРАНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

1618 София
ул. Пирин 6

02 955 71 71
0700 11 112

www.asp-bg.com
office@asp-bg.com


