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„СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД (СОТ 161) е най-голямата компания за охрана в 
страната. Тя предлага на своите клиенти всички видове услуги, свързани с охрана и сигур-
ност – централизирана охрана на обекти, физическа охрана, персонална и ВИП охрана, инкасо, 
съпровождане на ценни пратки и товари, охрана на обществени мероприятия. Фирмата из-
вършва проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на технически системи за сигурност.

ПАЗАР
Пазарът на охранителните услуги в България 
се формира в тежките години на прехода и 
е белязан със силови прийоми, характерни 
за групировки и криминални лица, прикрити 
под името „охранители“. Статистиката от 
този период регистрира истински бум на 
престъпността. Необходимостта от охрана 
довежда до появата на нов пазар, непознат 
преди това у нас, в който търсят реали-
зация и самите престъпници. Беше нужно 
време, за да се откроят онези охранителни 
фирми, които спазват закона и успяват да 
спечелят доверието на своите клиенти с 
реални усилия за защита на тяхното иму-
щество и сигурност. Още в първите години 
след създаването си „СОТ – сигнално-охрани-
телна техника“ ЕООД (СОТ 161) налага свой 
стил в централизираната охрана на обекти-
те. Практически без реклама, само с препо-
ръки от удовлетворени клиенти, СОТ 161 се 
разраства бързо: от 250 обекта годишно, 
поети под охрана през 1993 г., до 5600 нови 
обекта през 2007 г. В края на същата годи-
на броят на обектите, включени към радио-
системите за охрана на СОТ 161 в София, 
надминава 31 000, а с тези в Бургас, Плевен, 

Благоевград, Слънчев бряг и Банско става  
36 000 и е съпоставим с обектите на поли-
цията в цялата страна. Значителен ръст 
отбелязва и физическата охрана на обекти, 
съчетана с използването на видеоконт-
рол и съвременни технически средства за 
сигурност. Над 400 обекта, сред които 
индустриални предприятия, банки, вериги 
супермаркети и магазини, офиси, хотелски и 
жилищни комплекси, къщи и др., се охраняват 
с физически сили и техника от СОТ 161. По 
брой на охраняваните обекти с централи-
зирана и физическа охрана, в конкуренция 

с над 1100 охранителни 
фирми в страната, СОТ 
161 успява да постигне 
над 30% пазарен дял, а в 
София – над 40%. С добри 
позиции на пазара е и 
инкасовата дейност, и 
т.нар. специализирана и 
ВИП охрана, предлагани 
от фирмата често пъти 
в рамките на комплексна 
охранителна услуга. 

ПОСТИЖЕНИЯ 
НА МАРКАТА
През изминалите години 
марката СОТ 161 дължи до голяма степен 
успеха си на възможността да използва в 
работата си най-новите технически реше-
ния и средства, много от които с помощ-
та на своята търговска фирма „Сектрон“ 
прилага за първи път в страната. Такива 
са първата радиосистема за охрана на KP 
Electronics – Израел, първите адресируеми 
алармени системи на ADE – Великобритания, 
първите мощни цифрови многозонови цен-
трали Galaxy (512 зони) на шотландската 
фирма Microtech Security и много други. От 
изключително значение за успеха на СОТ 
161 е отлично подготвеният състав от 
инженери и техници, натрупали опит през 
годините и прилагащи последните постиже-
ния в системите за сигурност. Признание 
за новаторската политика на „Сектрон“ 
и СОТ 161 е наградата на Европейската 
асоциация за сигурност и безопасност 112 
за внедряването на първата в България и 
втората в Европа система на CISCO IPICS 
в сферата на мрежовите комуникации, връ-
чена в Брюксел през юни 2007 г. СОТ 161 е и 
първата охранителна фирма у нас, получила 

сертификат за управление на качеството 
ISO 9001:2000. Успешното затваряне на ци-
къла производство–доставка–монтаж–под-
дръжка и охрана, реализиран с пускането в 
експлоатация на собствена производствена 
линия „Сектрон Електроникс“, допринася 
съществено за ускореното изграждане на 
обекти след 2001 г. Днес познатият стикер 
с марката на СОТ 161 може да се види как-
то на най-отговорни и престижни обекти 
– банки, резиденции и посолства, застрахо-
вателни дружества, ведомства, офиси на 
големи компании и др., така и на частни до-
мове, павилиони и сергии. Сигурността, га-
рантирана от марката СОТ 161, е достъпна 
за всички и получава признание от десетки 
хиляди клиенти на фирмата. Използваната 
технология за охрана гарантира приемането 
на алармените сигнали от обектите и оси-
гурява незабавна реакция на въоръжените 
автопатрули. Благодарение на големия брой 
мобилни охранителни екипи, разпределени в 
охранителни зони с радиус около 500 метра, 
времето за реагиране през нощта в градс-
ката част на София обикновено е по-малко 

1999

от две минути. Тази ефективност значител-
но снижава риска от посегателства върху 
обектите и е в основата на успешната дей-
ност на СОТ 161. Подобни системи действат 
и в градовете Бургас, Благоевград, Плевен, 
както и в Слънчев бряг 
и Банско. През 2006 г. в 
Белград, Сърбия, старти-
ра и първата задгранична 
система на СОТ 161, в 
която за една година са 
включени повече от 400 
абоната. Фирмата има 
свой представител в 
Комисията по електронно наблюдение към 
Европейската асоциация за сигурност.

ПРОДУКТЪТ
Във всички предлагани услуги, свързани с 
охрана и сигурност, се проявява стилът 
на СОТ 161. При централизираната охрана 
особено внимание се отделя на надеждния 
автомобилен парк и на специалното оборуд-
ване на колите с компютри за контрол на 
състава и маршрутите. Умението за шофи-
ране, усвояването на техники за самозащи-
та и неутрализиране, както и развиването 
на усет и наблюдателност при огледите 
на обектите се постигат със системно 
участие в служебни занятия, курсове и тре-
нировки. Специално внимание се отделя и на 
подбора и подготовката на служителите от 
дежурния център. През 2007 г. в него започва 
внедряването на нов софтуер за наблюдение 
на обектите и контрол на автопатрулите, 
с помощта на който значително се снижава 

рискът от пропуски и субективни грешки на 
състава. Друг важен акцент в централизи-
раната охрана на СОТ 161 е използването 
на защитени многочестотни радиосистеми. 
Тяхното въвеждане в експлоатация през 
2003 г. решава проблема с блокирането на 
радиоканалите на системите и довежда до 
преоборудването на хиляди рискови обекти 
с многочестотни радиотрансмитери. При 
физическата охрана фирмата залага на ус-
пешното съчетаване на възможностите на 
хора и техника и инвестира в допълнителни 
технически средства за охрана на обектите. 
В последните години инкасовата дейност 
става важно направление за развитието на 
СОТ 161. Със закупуването през 2007 г. на 25 

нови бронирани 
микробуса „Фолк-
сваген Транспор-
тер“, оборудвани 
в Германия, фир-
мата значително 
повишава си-
гурността при 
транспортиране 

на парични средства. Разширяването на 
инкасовите услуги се дължи и на предимс-
твата на изградената инфраструктура за 
контрол на маршрутите и бързата реакция 
на автопатрулите. Екипите за персонална 
и ВИП охрана се формират от служители, 
преминали курсове за обучение в НСО, заня-
тия по специализирана охрана във фирмата 
и от участници в Карате Клуб 161. 

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
Близо петнадесет години СОТ 161 запазва 
водещата си позиция в охранителната дей-
ност с планирани инвестиции за развитие 
на системите за охрана, пропорционално 
увеличаване на автомобилния парк и преци-
зен подбор и обучение на нови служители. 
Фирмата непрекъснато повишава своята 
конкурентоспособност с изпреварващи 
инициативи в сферата на мрежовите ко-
муникации, оборудването на обектите и 
усъвършенстването на техническата въо-
ръженост на състава. През 2007 г. в София, 
с помощта на израелската фирма BYNET 
Communication Ltd., се изгражда пилотен 
проект на система за високоскоростно 
(54 Mb/sec) предаване на видео и данни от 
обектите на американската фирма „Алва-
рион“. Едновременно с това се внедрява и 
системата IPICS на CISCO за разговорна 
връзка с автопатрулите, с което се разк-
рива възможност за управление на силите и 
средствата за охрана на фирмата от едно 
място за територията на цялата страна. 
Изграждането на единен център за стра-
ната е важна стъпка в реализацията на 
цялостната стратегия на СОТ 161 за ин-
тегриране на всички технически системи за 
сигурност, използвани от фирмата. Съвмес-
тяването на видеоконтрола с алармените 
системи в обектите намалява значително 
разходите за проверка на сигналите и раз-
ширява възможностите за контрол и на 

физическата охрана. По такъв начин се пос-
тига и главната цел – по-висока сигурност 
за клиентите и по-добро качество на охра-
нителните услуги, предлагани от СОТ 161.

ПРОМОЦИЯ
Препоръките на увеличаващия се брой кли-
енти на СОТ 161 дълго време са единстве-
ният опосредстван начин за комуникация на 
фирмата с пазара на охранителни услуги. В 
своята рекламна политика тя залага пре-
димно на прагматизма. Но и тук фирмата 
действа изпреварващо. Още през 1996 г. 
прави промоция – оборудва със собстве-
на техника и включва под охрана над 300 
жилища на граждани в кв. Лозенец. В наве-
черието на 2000 г. отново първа предлага 
радиотрансмитeри без депозит и само за 
два месеца включва над 1000 нови обекта. 
СОТ 161 се разграничава от практиката на 
другите фирми да завишават таксите за 
охрана, в случай че предлагат „безплатна“ 
техника, и през последните две години, без 
да променя таксите за охрана, изгражда 
със собствена техника и включва над 2500 
обекта в Бургас, Благоевград, Слънчев бряг 
и Банско. Фирмата подкрепя развитието на 
бойните изкуства и мотоциклетизма.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Чрез слогана „Сигурност, достъпна за всич-
ки“ СОТ 161 се стреми да достигне и до 
онези потенциални клиенти, които смятат, 
че не могат да си позволят спокойстви-
ето, което им е необходимо. Мисията на 
марката е да създаде сигурност в живота 
на хората, която им се полага по право и 
е показател за качеството им на живот. 
Освен охранителни средства и мерки сигур-
ността е и чувство и това чувство може 
да се поддържа само с доверие. Затова и 
марката СОТ 161 е преди всичко израз на 
доверието на клиентите към фирма СОТ 
ЕООД и на желанието им да я разграничат 
от други, които се възползват от абревиа-
турата СОТ.

www.sot.bg

Факти, които не знаете за

COT 161

Първата частна система за централизи-
рана охрана в страната е пусната през 
1993 г. в Деня на хумора и шегата –  
1 април!

Първият клиент на централизираната 
система за охрана е Александър Балкан-
ски, създател на легендарната трупа 
„Балкански“ и собственик на цирк „Бал-
кански“ (цирк „Монте Карло“).

При 31 000 охранявани обекта в София в 
дежурния център се получават средно по 
10 000 алармени сигнала на месец, кои-
то трябва да се проверят. От тях само 
40–60 сигнала са действителни.

Само през 2007 г. СОТ 161 е пуснала в 
експлоатация 53 нови автомобила, 25 от 
които са бронирани микробуси за инка-
сова дейност.

Двете фирми изграждат соб-
ствена офис сграда, а година 
по-късно пускат в експлоата-
ция производствено предпри-
ятие за охранителна и кому-
никационна техника „Сектрон 
Електроникс“.

1990
На 3 юли инж. Павел Виденов основава първата у 
нас частна фирма в областта на техническите 
системи за сигурност „Сектрон“ СД, наименова-
нието на която съдържа слогана „Сигурност чрез 
електроника“. След близо три години той регист-
рира „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД 
(СОТ 161) – за централизирана охрана на обекти и 
всички услуги, свързани с охрана и сигурност. 

20072000–2007
Разширяването на дейността по цент-
рализирана охрана на обекти в страна-
та започва в Бургас (2000 г.),  
Плевен (2002 г.), Благоевград (2005 г.), 
Банско и Слънчев бряг (2006 г.), Царево 
(2007 г.). Регионални представителства 
за физическа охрана на обекти и инкасо-
ва дейност се изграждат в почти всич-
ки области на страната.

Започва реализацията на 
цялостна стратегия за интег-
риране на всички технически 
системи за сигурност, използ-
вани от фирмата. 
Поставено е началото на  
охраната на обекти от единен 
център за страната.


