“ЛОВЕЦ-01”ЕООД
7700 гр. Търговище, ул. “Славейков” № 4
ОФИС - тел/факс: 0601/85239, 0601/65239 GSM: 0888 513218; 0899 825880
e-mail: lovec01@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
“ЛОВЕЦ-01” ЕООД извършва услуги в класическия сектор на
физическата охрана, детективската, консултантската и друг вид дейности в
сферата на сигурността.
охрана на административни и стопански обекти;
 персонална охрана на физически лица - наши Възложители;
 охрана на товари и ценни пратки по определен маршрут;
 широк спектър от детективски услуги и дискретни проучвания.
Ние сме в състояние да поемем всички функции по осигуряване на
пропускателния режим и ефективна защита на охраняваните от нас обекти.
Наши квалифицирани представители ще обсъдят с Вас Вашите проблеми, като
извършват пълно охранително обследване /концепция за сигурност/ на
желаните от Вас обекти за охрана, отчитайки спецификата на всеки конкретен
обект и на тази основа се съобразят с необходимостта от прилагане на
съответстващи охранителни мероприятия. Последните ще включват
задължително:
1. Организация на охрана на обекта - план за охрана на обекта, схема на същия
и маршрути за движение.
2. Задължения на охранителния състав.
3. План и действие на охранителния състав при екстремни ситуации.
4. Организация на пропускателния режим.
5. Обектова документация.
6. Опазване на фирмената тайна.
По настояване на Възложителя можем да изготвяме и прилагаме за
изпълнение допълнителни документи - вътрешни правилници, устави, статути и
др., както и периодични анализи и справки по отношение състоянието на
охраняваните обекти, с цел подобряване ефективността на охранителната
дейност.
Според Вашите изисквания, нашите представители ще се съобразят с
подбора и състава на охранителните екипи, които ще осъществяват реално
охраната на обектите Ви. При необходимост и желание на Възложителя
предлагаме изграждане на локален СОТ /сигнално-охранителна техника/. В
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състояние сме да охраняваме земеделски посеви, ливади, плодни насаждения,
лозови масиви, овощни градини и други.
В същото време ние притежаваме необходимия кадрови потенциал,
мобилни комуникации и транспорт с висока проходимост. Ръководният и поголяма част от охранителния състав на фирмата са бивши,
висококвалифицирани кадри от системата на МВР и МО.
В състояние сме възложените ни от Вас дейности да започнем да
осъществяваме във възможно най-кратък срок след подписване на съответните
договори.
Фирмата ни поема всички разходи за професионалния и психофизическия
подбор и подготовка на охранителните работници, социални и здравни
осигуровки, униформено облекло, въоръжение и комуникации.
В цялостната своя дейност с реални и потенциални възложители фирма
“Ловец 01” ЕООД се ръководи от следните принципи:
• лоялност и висока степен на взаимно доверие в деловата работа с
партньорите;
• осигуряване на пълния комплекс услуги, отнасящи се до безопасността на
нашите клиенти от професионалния анализ на риска и поемането на
отговорността на охраната за съответните обекти до защита на фирмените
тайни;
• поемане на отговорност при нанесени щети в охраняваните обекти;
• индивидуален подход към всеки клиент на фирмата ни и изграждане на
специфичния профил на сигурността на съответните обекти, които подлежат
на охрана.
НА НАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ВЕЧЕ СЕ ДОВЕРИХА :
-

АВТОМАГИСТРАЛИ “ЧЕРНО МОРЕ” АД - гр. Шумен;
“МАСЛОДОБИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” с. ВАРДУН;
О П У - ТЪРГОВИЩЕ;
“ЛЕВИНА” ЕООД - гр. Търговище;
“БИЛАЙН” АД - гр. Търговище;
“ОЛИМП 131”- гр. Омуртаг;
ППТК “БРЯГ 93” - гр. Търговище;
“Месокомбинат-Свищов ” ЕООД - гр. Свищов;
“АГРОКОМЕРС 98” ЕООД - гр. Омуртаг;
“УСТРЕМ” ООД - гр. Свищов;
“М-Инженеринг” ООД - гр. Велико Търново;
ЗК “НАПРЕДЪК” - с. Светлен, общ. ПОПОВО;
ЗК “ЯНТРА” - с. ЦЕНОВО, обл. Русенска;
ЕТ “Г. Александрова-Галя” - с. Ценово, обл.Русенска;
ЕТ “ПЕТЪР КОЕВ” - гр. Свищов;
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-

“ПОЛИСЕП” АД - гр. Попово;
ЗППК “БЪДЕЩЕ - 93” - с. Овча могила, обл. Русенска;
БКС - СВИЩОВ;
МЕСНА ПРОМИШЛЕНОСТ - ТЪРГОВИЩЕ;
“ФАВО” АД - гр. СВИЩОВ
“ПМУ - СВИЩОВ” ООД - гр. СВИЩОВ
“ОБРЕДЕН ДОМ” - гр. ТЪРГОВИЩЕ
“ТОПЛИВО” АД - гр. РУСЕ
“БИОЕЛИТ” - гр. ТЪРГОВИЩЕ
“СКЛАДОВА БАЗА” - СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “Държавна собственост на министерство на
отбраната” с обекти “2302ч” - складов район и “Танкодрум” - с. Хан Крум,
община Велики Преслав

Технически средства за изпълнение на поръчка
Оперативни автомобили
Към фирмата е изградена група за действие при екстремни ситуации.
Дежурният по офис поддържа постоянна връзка чрез GSM и телефон с всички
обекти и при необходимост изпраща специализирани мобилни групи за помощ.
Те разполагат с оперативни автомобили /включително такива с висока
проходимост/, с които се придвижват до дадения обект.
Технически средства за връзка
“ЛОВЕЦ-01” ЕООД - гр. Търговище основно поддържа и използва
мобилна радио-телефонна връзка. Разполагаме с технически средства, както
следва: клетъчни телефони “NOKIA”, “ERIKSON”, “MOTOROLA”, “SIMENS”
и радиостанции “MOTOROLA”.
Униформено облекло и отличителни знаци
Охранителите са облечени с униформено облекло /зимно и лятно/ на
фирмата със съответните отличителни знаци и емблеми.
Оръжие и средства за принуда и самозащита
“ЛОВЕЦ-01” ЕООД притежава собствено оръжие и средства за принуда
и самозащита.
Други средства за изпълнение на поръчката
С цел повишаване качеството на предлаганата охранителна услуга
“ЛОВЕЦ-01” ЕООД притежава, използва и в зависимост от конкретната
обстановка може да инсталира СОТ, специализирана видео-апаратура за
наблюдение, паник-бутони и др.
Петър Петров
Управител
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