
110 111

Пазар
Пазарът на услуги за сигурност е силно фраг-
ментиран. Има над 1400 действащи компании 
от малък и среден тип, които се занимават 
с предоставянето на услуги в сферата на 
сигурността. Най-големите пет компании в 
бранша покриват едва 15% от пазара, като 
VIP Security заема 5% от този пазарен дял. За 
сравнение, в чужбина най-големите компании 
покриват около 60%.
Като бързоразвиваща се и модерна компания, 
VIP Security разширява своята дейност чрез 
процеси на сливания и придобивания – както се 
случва във всички европейски страни.
Първата голяма успешна сделка в сектора 
„Сигурност“ в България бе осъществена през 
2007 г., когато именно VIP Security бе избрана 
от UniCredit Bulbank за купувач на „Оптима 
Файненшъл Сървисиз“, придобивайки 100% от 
акциите на компанията. С тази сделка компа-
нията за услуги за сигурност стана лидер и 
на пазара на кешовите услуги със значително 
присъствие в сектора „Охрана на ценни пратки 
и товари“.
През същата година VIP Security осъществи 
най-голямата сделка в България по закупуването 
на 20 бронирани автомобила на обща стойност 
един милион евро. През пролетта на 2011 г. към 
VIP Security се присъедини и специализираната 
в мониторинг и физическа охрана 3S СОТ, в ре-
зултат на което двете компании се превърнаха 
в най-голямата група за услуги за сигурност на 
българския пазар. 
Броят на професионалистите, работещи във 
VIP Security, днес е близо 4000, което й отреж-
да място сред най-големите работодатели в 
страната.
Компанията за услуги за сигурност има вну-
шително портфолио от корпоративни клиенти, 
водещи фирми в своите сектори. От 2011 г. 
още над 50 000 клиенти в цялата страна се до-
веряват на VIP Security за сигурността на своя 

дом или на своя малък и среден бизнес. 
Основното предимство на дружеството е 
възможността да предложи интегрирани услуги, 
разработени специално за конкретните нужди 
на всеки клиент. Непрекъснатите инвести-
ции както в качеството и разнообразието на 
услугите, така и в професионалното развитие 
на служителите, допринасят за извоюването 
и запазването на лидерски пазарни позиции в 
предлагането на услуги за корпоративни струк-
тури, финансови услуги за сигурност, лична охра-
на, масови мероприятия, мониторинг и контрол 
и СОД (сигнално-охранителна дейност). 
Стремежът към внедряване на иновации и добри 
практики допринася и за развитието на целия 
пазар на услугите за сигурност в страната, 
като стимулира и конкурентите също да инвес-
тират в тази посока. 
Освен на българския пазар, VIP Security предлага 
услуги и на територията на Европа и САЩ.

Постижения на марката
Още от създаването й, ключови-
те фактори за успеха на 
VIP Security са високата про-
фесионална компетентност, 
инвестирането в служи-
телите и непрекъснатият 
стремеж за развитие. Днес 
към тези фактори се прибавя 
и натрупаният през годините 
опит.
VIP Security е ексклузивен представител 
на Международната бодигард асоциация (IBA) за 
територията на България, предлагащ обучения 
по стандартите на организацията.
Компанията членува още и в Българо-британ-
ската търговска камара (BBC), Гръцко-българ-
ската търговска камара (HBCB), Националната 
асоциация на фирмите за търговска сигурност 
и охрана (НАФТСО), Българската търгов-
ско-промишлена палата (БТПП), Българската 
стопанска камара (БСК), Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ), Европейската асоциация за сигурност 
по транспорта (ESTA), Британския институт по 
стандартизация (BSI) и др.
Системата за управление на качеството 
на VIP Security е сертифицирана от Lloyd‘s 
Register Quality Assurance в съответствие със 
стандартите за управление на качеството BS 
EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2008 и EN ISO 
9001:2008. Безспорно най-голямото постижение 
на марката винаги остава спечеленото дове-
рие на клиентите, които поверяват сигурност-

та си на компанията – от ключови предста-
вители на едни от най-големите индустрии 
в страната до частни лица в най-малките 
населени места.

Продуктът 
VIP Security е един от лидерите на българския 
пазар на услуги за сигурност с над 16-годишна 
история. Компанията се стреми да предлага 
най-съвременните и висококачествени услуги 
в сферата на сигурността, като същевремен-
но е единствената в България с национално 
покритие на пълния спектър от услуги в трите 
основни направления на сектор „Сигурност“ – 
физическа охрана, инкасо и мониторинг. Всичко 
това позволява развитието и предлагането 
на комплексни услуги, съобразени с нуждите на 
всеки клиент, както и значително повишаване 
на ефективността на компанията.

VIP Security има водещи пазарни позиции в ня-
колко направления:

 Финансови услуги за сигурност (Транспорт 
и охрана на ценни пратки и товари; Обработка 
на парични знаци и ценни книжа; Заверка на 
инкасирани и обработени парични наличности по 
сметка на клиента в търговска банка; Цялост-
но обслужване на АТМ устройства (банкомати); 
Мониторинг, анализ и управление на парични 
наличности; Международен транспорт и логис-
тика на пари и ценности; Доставка на специа-
лизирани опаковки с високо ниво на сигурност).

Лидер в сферата на финансовите услуги 
за сигурност (кеш мениджмънт),    

VIP Security се утвърди в сектора 
с безкомпромисното качество 
на работата си. Основната цел 
на фирмата е осигуряването на 
максимално ефективно обслужва-
не на банкови и ритейл клиенти, 

за което разполага със собствени 
касови центрове в цялата страна. 

Транспортно-логистичните й системи 
са ориентирани най-вече към управление-

то, обработката и преброяването на парич-
ни знаци и потоци при внимателно изградена 
система за изключителни мерки за сигурност. 
Тази услуга се осъществява при стриктно спаз-
ване на изискванията на БНБ и най-високото в 
страната застрахователно покритие от Lloyd’s 
за инкасови услуги.

 Охранителни услуги (физическа охрана на 
обекти, лична охрана, охрана на събития, рецеп-
ционисти).

VIP Security е една от най-
големите и динамично разви-
ващи се компании в сферата 
на охранителната индустрия 
в България. Дейността на 
компанията покрива пълния 
спектър професионални услуги 
за сигурност в цялата страна 
както за корпоративни, така 
и за частни клиенти.
VIP Security привлича и обучава 
най-добрите служители в сфе-
рата – хора, които да вдъх-
ват увереност и сигурност, 
защото са лицето на мотото 
на фирмата – „Свободата на 
сигурността“. 

 www.vipsecurity.bg 

Знаете ли, че...

• Близо 15% от настоящите 

служители са част от екипа още 

от самото създаване на VIP Security 

през 1999 г.

• В мъжки сектор, какъвто е сигурнос-

тта, близо 7% от служителите на 

компанията са жени и се 

справят с работата 

си наравно със 

силния пол.
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Трифон Симеонов и Атанас Симеонов основа-
ват VIP Security. Тогава е издаден и национален 
лиценз за предлагане на услуги за сигурност.

Компанията стартира 
дейността „Охрана на 
ценни пратки и товари“.

VIP Security об-
служва своите 
клиенти и извън 
територията 
на България. Ръстът на 

оборота на ком-
панията е 96%.

VIP Security закупу-
ва 20 броя бронира-
ни автомобила.

VIP Security закупува 
20 броя бронирани 
автомобила.

VIP Security отпразнува 
10 години като лидер 
на пазара на услуги за 
сигурност в България.

VIP Security се грижи за 
сигурността на концерта 
на Мадона в София, на 
който присъстват повече 
от 60 000 души.

VIP Security е избрана от UniCredit 
Bulbank за купувач на дъщерното 
дружество „Оптима Файненшъл 
Сървисиз“. Това е първата успешна го-
ляма сделка за придобиване в сектор 
„Сигурност“ в България. 

VIP Security осигурява транспорта и 
охраната на чудодейните икони на 
Света Богородица от Бачковския, 
Троянския и Рилския манастир.

VIP Security става част от консорциума 
„Винетни стикери 12-17“ заедно с „Български 
пощи“ – основният дистрибутор на винетки 
на територията на България до 2017 г.

VIP Security осигурява транспорти-
рането на Панагюрското златно 
съкровище от Националния историче-
ски музей в София до Историческия 
музей в Панагюрище.

VIP Security отбелязва 
своята 15-годишнина като 
лидер в сферата на сигур-
ността в България.

VIP Security вече се грижи за сигур-
ността на „Мини Марица Изток“ 
ЕАД, Нова телевизия, The Mall, Ring 
Mall, H&M, Икеа, Inditex и др.

Към VIP Security се присъединява 
специализираната в мониторинг и 
контрол и физическа охрана фирма 3S 
СОТ. Групата се превръща в най-голя-
мата компания в България, предоста-
вяща услуги за сигурност във всички 
направления на сектора.

 Охрана с униформени охранители – охрани-
телните услуги на VIP Security се извършват от 
служители, специално обучавани да реагират 
адекватно във всяка ситуация. 24-часовият 
контрол на работата и високият застрахова-
телен лимит на отговорност при изпълняване 
на задълженията на охраната са допълнителна 
гаранция за качеството на услугата. Компани-
ята разполага с охранители в цяла България, 
които могат да осигурят защита по всяко 
време – с или без огнестрелно оръжие.

 Персонална охрана – елитното звено „Лична 
охрана“ предоставя сигурността, от която 
се нуждае всеки клиент индивидуално, за да 
се чувства спокоен в България и всяка точка 
по света. Компанията е единствената, която 
предлага на клиентите си охранители, обу-
чавани по стандартите на Международната 
бодигард асоциация (IBA). Имайки предвид спе-
цификата на работата на личната охрана, във 
VIP Security се осъществява стриктен подбор 
и специализирано обучение на служителите 
от звеното. Това, както и провеждането на 
периодични тестове и допълнителни обучения, 

гарантира поддър-
жането на високо 
професионално 
ниво. Клиенти на 
звеното са знаме-
нитости и пред-
ставители на биз-
нес елита от цял 
свят – Скарлет 
Йохансон, Патрик 
Суейзи, Хилари Су-
онк, Соник, Мадона, 
Енрике Иглесиас, 
„Скорпиънс“ и мно-
го други. 

 Охрана на масови мероприятия – VIP Security 
е лидер при охраната на масови мероприятия 
заради умението да съчетава професионализ-
ма с правилното отношение към публиката и 
участниците. Компанията има възможност да 
осигури безопасното протичане на всякакъв вид 
специални събития. Нейните услуги през послед-
ните години са използвани от всички големи 
промоутърски фирми в България. Събитията, 
поверени на VIP Security за услуги за сигурност, 
са били посетени от милион зрители и са сред 
най-значимите музикални и културни масови 
прояви в страната. 

 Мониторинг и контрол и електронни системи 
за сигурност (мониторинг и контрол на охра-
нявани обекти чрез специализиран мониторинг 
център; реакция 24 часа в денонощието, 7 дни 
в седмицата, 365 дни в годината; съдействие 
и контрол с мобилни екипи; охрана на ключове; 
мониторинг и контрол на автомобилни паркове 
и движими активи; охрана на физически лица и 
съдействие; проектиране, инсталиране, под-
дръжка и продажба на електронни системи за 

ност“ в редица водещи медии. Мениджъри от 
компанията често участват в икономически 

издания по теми, свързани с развитието 
на бизнеса и успешните примери на 

пазара. 
VIP Security е участник в редица 
браншови изложения, партньор на 
едни от най-големите събития в 
сферата на банковата сигур-
ност в страната, в Годишните 
срещи на бизнеса и правител-

ството и др.
През последните години, паралелно с 

увеличаването броя на работещите в 
компанията, VIP Security все по-целенасо-

чено инвестира и във вътрешната комуника-
ция със своите служители като свой най-ценен 
капитал. Организират се разнообразни събития 
за сплотяване на екипите, внедрена е работеща 
система за обратна връзка, фирмата осигурява 
тематични подаръци по различни поводи, а спе-
циалният вътрешен бюлетин е ценен за служи-
телите източник на информация за случващото 
се във VIP Security.

Ценности на марката 
Мотото на VIP Security е „Свободата на си-
гурността“, като това не е просто изречение, 
а философия на компанията. Екипът вярва, че 
с услугите и професионалната работа, които 
предлага на своите клиенти, им дава усещане-
то за комфорт и сигурност и възможността да 
се чувстват свободни, да работят и живеят в 
безопасна среда. 
Вече повече от 16 години VIP Security обръща 
внимание на всеки детайл в изпълнението на по-
етите ангажименти както към своите клиенти, 
така и към всички бизнес партньори. Ценности-
те и високите стандарти, които компанията 
следва, са превърнали името й в символ на 
стабилност, лоялност и увереност. 

сигурност и съоръжения за физическа защита).
VIP Security е с най-голямо териториално по-
критие в България. Компанията осъществява 
охранителна дейност в над 970 населени места 
в страната чрез съвременна централизирана 
система за техническа охрана. Териториалното 
покритие й дава възможност да предоставя 
услугите си на над 80% от населението на 
страната. 
Фирмата притежава модерен, функционален 
контролен център за осъществяване на непре-
къснат мониторинг на охраняваните обекти и 
охранителните екипи.
VIP Security предлага услуги и в направленията: 
консултантски услуги и обучение (одити 
и оценки на риска; пожарна аварий-
на безопасност; психологически и 
полиграфски тестове; защита на 
данни и информация; обучение на 
звена за самоохрана и персонал-
на охрана; обучение на персо-
нала за реакции при критични 
ситуации; сигурност на персо-
нала; курсове на IBA), луксозни 
автомобили под наем и др.

Съвременно развитие 
VIP Security е една от компаниите в сектора 
„Сигурност“, която стратегически инвестира 
значителен ресурс в повишаване на качеството 
на своите услуги чрез внедряване на иновации 
– нови технологии, регулярно обновяване на 
автопарка, прилагане на световни практики с 
доказана ефективност и др.
Паралелно с това дружеството работи за 
повишаване квалификацията на своите служите-
ли на различни нива. За последните пет години 
екипът на VIP Security се е увеличил двойно до 
близо 4000 души в цялата страна. 

Промоция 
Още от своето създаване VIP Security се пози-
ционира като модерна компания с висококачест-
вени услуги за сигурност, на която могат да се 
доверят както големи корпоративни клиенти, 
така и частни лица. В тази посока е насочена и 
комуникационната стратегия на компанията.
С натрупания опит VIP Security се утвърди като 
доверен източник на експертност както за 
специализирани издания за сигурност, така и за 
консултации по материали за сектор „Сигур-
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