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AGRINA
ALEXANDER ISTATKOV
Mobile: 0888 79 47 24
e-mail: enco_ss@abv.bg

Ръчна изработка и гравиране на аксесоари от естествена кожа.
Индивидуална изработка на: колани, ремъци, каний и други.
- 100% естествена кожа и ръчна изработка.
- Подходящ подарък за близките ви хора.

ALEXIS
3, Alexander Stamboliyski Str.
BG – 5000 Veliko Tarnovo, Bulgaria
Mobile: +359 (88) 898 26 58
Tel./Fax: +359 62 603 224
www.aleksis-optics.com
www.aleksis-arms.bg
skype: aleksis.ltd
Facebook: Aleksis optics
Фирма Алексис ЕООД е основана през 1995 г. в град Велико Търново с основна дейност внос и търговия с оръжие и
прилежащи към него аксесоари. Фирмата е директен вносител на руски оптикии бинокли, термални прибори, както и
прибори за нощно виждане.
“Алексис“ ЕООД е официален представител за България на:
– Pulsar и Yukon - официален единствен оторизиран представител за Република България на техника за нощно и термо
виждане от висок клас
- FORTUNA – термални прибори
- DEDAL-NV - водещ руски производител на прибори за нощно виждане
- DIPOL - Беларуски завод, производител на прибори за нощно виждане: очила, монокуляри, бинокли и прицели
- Grand Power, Словакия - пистолети за спортна стрелба
- PILAD (Вологодский оптико-механически завод,ВОМЗ), произвеждащ дневни прицели
- HAWKE – дневни оптики
Голям асортимент монтажи и планки за оръжие на световноизвестни марки като
- RUSAN (Хърватия)
- KOZAP (Чехия)
- ВОМЗ (Русия)
- МАК (Германия)
- Armytek - канадски фенери от ново поколение, с диоди от нов клас (XP-L)
- GRAFF, Полша –дрехи за лов, риболов и спорт
- Разнообразие от ловни ножове на известните марки SKIFF (Украйна) и Ладья (Русия)
Към момента Алексис ЕООД си сътрудничи с над 100 магазина – както в страната, така и в чужбина.
Alexis Ltd. was founded in the city of Veliko Tarnovo in 1995 and its main scope of activity includes imports and marketing of weapons
and its accessories. The company is a direct importer of Russian optical products, thermal devices, binoculars, night vision devices
and other weapons accessories.
„Aleksis“LTD is the official representative for Bulgaria of:
- PULSAR & YUKON – exclusive one and only distributor for Bulgaria of night and thermo vision of high class
- FORTUNA – thermal devices
- Dedal JSC - a leading Russian producer of night vision devices
- Dipol - Belarusian plant producing night vision devices such as goggles, monoculars, binoculars and rifle scopes
- Grand Power, Slovakia- pistols for sport shooting
- PILAD (Vologda Optical and Mechanical Plant) producing rifle scopes
Large varieties of fittings, plates for weapons and other accessories produced by:
- RUSAN (Croatia),
- KOZAP (Czech Republic),
- VOMZ (Russia)
- МАК (Germany)
- ARMYTEK – high class canadian flashlights with high intensity diode (XP-L)
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- GRAFF, Poland - clothing for hunting, fishing and sport
- Large variety of hunting knives of well-known brands SKIFF (Ukraine) and Ladya (Russia)
Currently Alexis Ltd. cooperates with 100 shops both in the country and abroad.

ANDONOV KNIFE

Mobile: 0899 14 37 01
Kрасиви ръчно изработени ножове. Те са дело на габровеца Стоян Андонов, реставратор по образование и националист
по душа. С това изкуство се занимава вече 30 години. По думите на майстора, уникалността на ножа се крие не само в
атрактивния му външен вид, а и в традиционната стара българска технология, използвана при изработката му. Два дни и
половина е времето, необходимо за направа на един такъв нож, казва още Андонов.
За разлика от липсата на сигурност при китайските ножове, които често използваме в домакинството си, габровският
майстор дава 20 години гаранция на кухненските и доживотна гаранция на ловните ковани ножове.
Освен с направа на ножове, Андонов се занимава и с реставрация на стари оръжия - ятагани, пушки, пищови, саби.
Посетителите могат да видят оръжия от различни епохи. Най-старото е на над 350 години.

APOLO LTD.
29, Nikola Vaptzarov Blvd.
1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 868 01 57
Fax: +359 2 868 88 09
E-mail: office@apolo.bg
www.apolo.bg
Дизайн, конструиране, разработване, производство и търговия на военни, полицейски, униформени и защитни облекла
и аксесоари, както и аксесоари за лов, риболов и спорт. Търговия с обувки и обувни изделия - униформени, полицейски,
военни, специални, туристически, спортни и други.
Design, construction, development, manufacture and trade of military, police and other uniforms and protective clothing as well as
hunting, fishing and sport clothing and accessories. Trade with boots and footwear -uniform, police, military, special, sport, tourist
and etc.

АRT PROM Ltd.
8, Oborishte Str., entr. G, app. 17
BG – 5000 Veliko Tarnovo, Bulgaria
Mobile: +359 (88) 806 86 23, (88) 506 09 56
Fax: +359 (62) 64 19 47
e-mail: art.prom@yahoo.com
www.blackpowder-bg.com
Исторически реплики на оръжия с предно пълнене от преди 1900 г. действащи с черен барут на три от водещите фирми
в Европа и света.
Автентични, висококачествени продукти, възраждащи историята.
Богато разнообразие на пушки, пистолети и револвери с кремъчни и капсулни механизми, както и умалени макети на
оръдия от различни исторически епохи.
Произведени от висококачествени материали по най-съвременни технологии и мерки за сигурност, запазвайки напълно автентичният им вид.
Всякакъв тип аксесоари, консумативи, резервни части и принадлежности съобразени с автентичността на предлаганите продукти.
Вашият ПЕРФЕКТЕН избор за ценители, колекционери или всеки, който би искал да се потопи в атмосферата и усети
духа на времето на някой от най-бурните събития в човешката история.
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ - ДИРЕКТНО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ARDESA
Първоначално, ARDESA е създадена преди повече от 30 г. като малка фабрика за оръжия с предно зареждане, която
през годините се превърна в едно от най-големите имена при оръжията с предно зареждане в света.
Годишното ни производство достига до 60 000–70 000 оръжия годишно, а делът на износа ни е 95%. В САЩ нашите
оръжия се разпространяват под името TRADITIONS.
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През всичките тези години сме разработили първокласни продукти с най-новите и най-модерните технологични
иновации в индустрията.
Преди 11 г. започнахме ново приключение и станахме дистрибутори на оръжия, боеприпаси и аксесоари за света на
лова и стрелбата.
Нашата философия е проста. Ние търсим най-доброто и се опитваме да предложим найдоброто.
Но тъй като не се задоволяваме с постиженията си, преди 3 години обмислихме трудното предизвикателство да
получим разрешение за производство на нарезни пушки и сега ви предлагаме най-иновативните пушки с единчен
изтрел в индустрията - OUTFITTER.
Горди сме, че сме в състояние да предложим на нашите приятели този нов продукт и се надяваме, че той ще постави
началото на нова линия от пушки. Работихме много, но успяхме.
Тази страница е резултат на нашата отдаденост и ангажираност към сектора. Създадена е с намерение да предложи
на любителите на лова, стрелбата и оръжията възможност за комуникация с нас и ви каним да споделите вашите
истории и да ни изпратите вашите въпроси. Ние ще направим всичко възможно да се свържем с Вас.
С най-добри пожелания за успешен лов, успешен отстрел и да продължим да се борим за нашето хоби.
Екипът на Ardesa.
DAVIDE PEDERSOLI
От пролетта на 1958 г., когато Davide Pedersoli отпразнува своя първи рожден ден, изминаха повече от петдесет
години на траен успех в продажбата на оръжия.
Повтарящите се рекорди и големият брой медали спечелени в различни международни спортни състезания свидетелстват за качеството и балистичната точност на пушките Pedersoli и означават, че сме ги направи популярни
сред стрелците и ловците по цял свят.
Davide Pedersoli винаги са се отличавали с историческо проучване на оръжията, за да възпроизвеждат и идентифицират някои от най-важните стъпки в традицията за производство на европейски и американски огнестрелни оръжия
от деветнадесети век.
Избор, който позволи на много нови ентусиасти да преживеят епични моменти от историята и с течение на времето
да повярват в един истински начин на живот, който да насърчават във всеки един аспект.
Компанията има силна връзка с групи „за възпроизвеждане” активни в област, в която учени и колекционери винаги
показват изключително внимание към детайла и достоверното историческо възпроизвеждане на различни модели.
Гамата с марка Pedersoli варира от производството на пистолети за дуелиране до револвери, от целеви пушки до
пехотни мускети от различни европейски страни като не са забравени най-известните американски икони, които
са белязали еволюцията на огнестрелното оръжие - от кремъклийката до началото на използването на метални
патронници.
Всеки пистолет Pedersoli е предназначен за тези, които искат да започнат пътуване назад във времето и да преживеят подвизите на тези герои, повече или по-малко легендарни, които литература и киното правят безсмъртни,
неуязвими към забравата на времето и паметта.
PIETTA
Established in 1960 by Knight Giuseppe Pietta, F.A.P. F.lli Pietta started his path in the world of guns manufacturers with the production
of hunting guns in the variation of side by side and over & under. Following the big demand from the United States, Knight Giuseppe
Pietta turned his production to the arms replicas of the American Civil War.
Historical replicas of muzzleloading weapons before 1900 used with a black powder of three of the leading companies in Europe
and worldwide.
• Authentic, high quality products recovering history.
• A variety of rifles, pistols and revolvers with flint and percussion mechanisms and scale models of guns of various historical eras.
• Manufactured from high quality materials in the most advanced technology and security measures, keeping completely authentic
appearance.
• All types of accessories, consumables and spare parts tailored to the authenticity of its products.
• Your perfect choice for connoisseurs, collectors or anyone who wants to immerse in the atmosphere and feel the spirit of the times
of one of the most turbulent events in human history.
• AFFORDABLE PRICES, direct from the manufacturer!
ARDESA
ARDESA was born originally over 30 years ago as a small muzzleloading gun factory, which over the years has become one of the
largest muzzleloading names in the world.
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Our annual production reaches 60.000 - 70.000 weapons a year, being our export share of 95%. In the United States our guns
are distributed under the name of TRADITIONS.
During all these years we have developed first line products, with the latest technological innovations which are cutting edge in the
industry.
11 years ago we began a new adventure and we became distributors of guns, ammunition and accesories related to the world of
hunting and shooting.
Our philosophy is simple, we seek the best and we try to offer the best.
But not being satisfied with our achievements, 3 years ago we considered the difficult challenge of being granted the permissions
to manufacture rifled guns, and here we are offering you the most inovative single shot rifle of the industry, the OUTFITTER.
We are proud of being able to offer our friends this new product and we hope it will be the begining of a new line of rifles. We have
worked very hard, but we have succeeded.
This page is the result of our dedication and commitment to the sector , created with the intention of offering to the lovers of hunting,
shooting and guns in general a channel to comunicate with us, so we invite you to tell us your stories and send us your questions.
We will do everything that is in our hand to get back to you.
Best regards, happy hunting, happy shooting and keep fighting for our hobby.
Ardesa’s Team.
DAVIDE PEDERSOLI
Since the spring of 1958 when Davide Pedersoli celebrated its first birthday there have been more than fifty years of continued
success in selling guns.
The recurring records and the large number of medals won in various international sports competitions testify to the quality and the
ballistic accuracy of Pedersoli guns, features that
made them popular among target shooters and hunters worldwide.
Davide Pedersoli has always distinguished itself by their historical research of the guns to reproduce, to identify some of the most
important steps in the gun manufacturing tradition of
nineteenth century European and American firearms.
A rewarding choice that allowed many new enthusiasts to relive epic pages of history and, over time, to believe in a genuine way
of life to be promoted in every aspect.
The company has also developed a strong bond with “re-enactment” groups, an area in which scholars and collectors always show
the utmost attention to detail and to the faithful historical reproduction of various models.
The Pedersoli guns production ranges from dueling pistols to revolvers, from target guns to infantry muskets from various European
countries, without forgetting the most famous American icons that have marked the evolution of firearms from flintlock up to the
beginnings of the use of metallic cartridges.
Every Pedersoli gun is intended for those who want to start a journey back in time and to relive the exploits of those heroes, more
or less legendary, that literature and movies have made them immortal, invulnerable to the oblivion of time and memory.
PIETTA
Established in 1960 by Knight Giuseppe Pietta, F.A.P. F.lli Pietta started his path in the world of guns manufacturers with the production
of hunting guns in the variation of side by side and over & under. Following the big demand from the United States, Knight Giuseppe
Pietta turned his production to the arms replicas of the American Civil War.
UBERTI
No one dreams of the Old West without conjuring up images of six-shooters, lever-action rifles, and the celebrated buffalo guns
that could shoot a mile. These days, original guns are worth thousands of dollars and most are housed in museums and private gun
collections. The thought of shooting one of these treasured collector’s items would set a museum curator’s nerves on edge. In fact,
the thrill of shooting a gun from the Old West might have been lost if it had not been for gunmaker Aldo Uberti.
In 1959, Aldo Uberti founded A. Uberti, S.r.l. in the village of Gardone Val Trompia in the Italian Alps and began making replicas of
Civil War-era cap-and-ball revolvers. Over the years, as the experience and skill of his craftsmen grew, Uberti expanded into replicas
of classic lever-action rifles, cowboy six-shooters, and big game rifles. Not only are the Uberti guns exacting replicas down to the
finest detail, but with modern machinery and materials, they’re actually better than the originals.
From Civil War reenactments to the fast-growing sport of Cowboy Action Shooting, the demand for replica firearms has never been
stronger, and Uberti has never been in a better position to meet it. Imported by Stoeger Industries, a member of the Benelli USA
family of companies, Uberti firearms are now available in America directly from the source. Only Uberti firearms marked “Imported by
Stoeger Industries” are warranted and can be serviced by factory-trained gunsmiths using genuine Uberti parts right here in the U.S.A.
Giacomo Merlino, Managing Director of A. Uberti S.r.l.,
oversees the exacting recreation of the numerous historic
firearms manufactured by Uberti in Gardone Val Trompia, Italy.

General representative for Bulgaria:
ART PROM Ltd.
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BONONIA ESTATE Ltd.
1303 Sofia, Bulgaria, 84, Al. Stamboliiski Blvd.
Urban Model Building, 11th Floor
Mobile: +359 884 730 406
E-mail: zaks@bononiaestate.com
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CHUNCHE Ltd.
Sofia, Bulgaria
str. „Odrin“ No 64
warehouse: 1766 Sofia,
Mladost 4, Okolovrasten pat No 253
+359888264902
office@chunche-bg.com
www.chunche-bg.com
„ЧУНЧЕ” EООД
e търговска фирма, която предлага на българския пазар японски професионални и домакински ножове KAI- Japan; ножове
за спорт, лов, риболов и свободно време Kershaw-USA; ръчни триони Silky-Japan, градински и лозарски ножици OkatsuneJapan; заточващи водни камъни Naniwa-Japan. Български кухненски дъски произведени по технологията Енд Грейн - ръчна
изработка.
Фирмата предлага и професионално заточване на Вашите ножове и ножици.
„CHUNCHE” Ltd.
is a trading company that offers on the Bulgarian market Japanese professional and household knives KAI-Japan; knives for sports,
hunting, fishing and spare time Kershaw-USA; hand saws Silky-Japan; pruners and harvesting scissors Okatsune-Japan; sharpening water stones Naniwa-Japan and Bulgarian kitchen boards produced by End Grain - handmade.
Our company also offers professional sharpening of your knives and scissors.

ECO BUL CHAN
Българска фирма, която от 1991 година рабаботи в областта на търговията с чанти - естествена и изкуствена кожа, портфейли,
колани, ръкавици, и търговия с килими и колани. Фирмата се развива и в сферата на търговия с бебешки, дамски и мъжки
чехли и пантофи, шапки, агнешки кожи и аксесоари. Всички продукти са направени от 100 % есктествени агнешки и овчи
кожи, а пантофите са непромокаеми, с подметка, която не се пързаля и са напълно безопасни за човешката кожа.
Bulgarian trade company, which from 1991 is working in the aria of leather bags, wallets, belts, gloves ext. The company is growing to
develop the trade with kids, ladies and men slippers, hats, sheepskin products. All products are made from 100 % natural lambskins
and sheepskins, which are waterproof, non-slip and completely safe for the human skin.

EGO KNIVES
089 372 7347
egoistvd@abv.bg
ИСТОРИЯ НА НОЖОВЕТЕ
Думата “нож” произлиза от старобългарски - nožь, nьziti, което означава “промушвам”. Състои се от две части - клин и
дръжка. През 2005 г. в класация на Форбс за най-важните инструменти за човешката цивилизация на всички времена
ножът заема първо място.
Ножът е един от най-древните инструменти. Негови първи форми се срещат още преди 3000 години преди новата
ера. Развивал се е през всички епохи, за да отговаря на изискванията и нуждите на хората. Служил е за осигуряване
на храна, за защита, за оцеляване. Това е най-полезният инструмент в човешката история, според Форбс.
Първите ножове са изработени от предедите на съвременните хора. Били са каменни сечива, закрепени понякога за
дръжка от кост или дърво, за да е по-лесна употребата. По-късно са се изработвали от метал и почват да наподобяват на днешните ножове.
Често ножовете са били и вид символ. Например, в Англия притежанието на нож с красиви орнаменти е послание, че
притежателят е свободен човек.
След като ножът бил използван за приготвянето на яденето, той продължавал да се ползва и на масата при хрането.
Това не било много безопасно. След навлизането на вилицата на трапезата, ножът на масата става с все по-тъпо
острие.
През 1669 г. френският крас Луи XIV направил опит да ограничи насилието и постановил, че всички ножове на улицата
и на масата за хранене за незаконни. Също така се разпорежда всички ножове да сочат надолу. В съвременна Англия
преди няколко години лекари започнаха подобна кампания срещу острите ножове в кухнята с цел да се намали броя на
инцидентите с наръгвания в домашни условия.
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НОЖОВЕТЕ EGO
Стоманата с която работя е 1.4116 на Krupp. Закалката се извършва в ателието ми в прецизни електрически пещи.
Твърдостта която постигам е 56-57 по Рокуел. Гардовете се изработват от бронз, сребро като съм правил и от злато.
Дръжките са от различна дървесина или еленски рог и др. Каниите са от телешки бланк ушити и боядисани на ръка.

ELESTRA
Представяне на книга „Ловните трофеи и тяхната оценка“ с автор Нино Нинов, Издателство „Балкани“.
Елка Димитрова, тел. : 0888 89 56 43, email: elestra.ltd@gmail.com
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EXTREME SPORT
42B, Kn. Al. Dondukov Blvd.
BG - Sofia, Bulgaria
Extreme Outdoor shop – tel: +359 (2) 986 68 41; +359 (89) 546 10 12
Extreme Skate shop -tel:+359(2) 980 01 81, +359 (89) 783 77 04
wholesale: +359 (89) 913 03 57
e-mail: office@extreme-bg.com,
online shop: www.extreme-bg.com
www.facebook.com/extremebg
www.facebook.com/tempish.bg
Екстрем спорт работи успешно вече дълги години на едро с ловни магазини, магазини за туристическа екипировка
и спортни стоки, магазини за велосипеди, ролери и скейтбордове.
Екстрем спорт е ексклузивен дистрибутор на:
- ALPINA - популярна на българския пазар словенска марка висококачествени, ергономични, удобни и износоустойчиви
туристически и ловни обувки
- HUSKY - чешка фирма, утвърден на световните пазари производител на палатки, спални чували, самонадуваеми
шалтета, раници, спортни дрехи
- Mac in a Sac - ирландската фирма за водоустойчиви, ветроустойчеви и дишащи якета, панталони и висококачествени дъждобрани
- NORDHORN - полска фирма с дългогодишна традиция и иновации в производството на чорапи за трекинг, ски и
сноуборд
- TEMPISH – широко популярна чешка фирма, производител на висококачествени, с 2 години гаранция, ролери, традиционни летни кънки QUAD на 4 колелца, зимни кънки за лед , скейтбордове и лонгбордове
- KILPI - чешка фирма, производител на якета и панталони, подходящи за различни активни спортни дейности като
ски, сноуборд, туризъм с високи технически показатели и отлично съотношение качество/цена
- GOGGLE - полска фирма, специализиран производител на спортни слънчеви очила и ски маски с богата гама разнообразни модели за различни активности с интензивно натоварване като колоездене, сърф, ски, крос кънтри, сноуборд,
скейт, както и модели с възможност за поставяне на диоптрични стъкла според индивидуалните нужди
Представителният магазин на Екстрем спорт се намира в София, бул. Кн.Ал.Дондуков 42Б. Той е специализиран
магазин за туристическа екипировка и спортни стоки, създаден преди повече от 10 години.
Нашата цел е да участваме в стимулирането на масовия туризъм и спорта в свободното време като предлагаме
висококачествени стоки на достъпни цени на световноизвестни производители и участваме като съорганизатори
в различни спортни и туристически прояви.
Екстрем спорт е един от първите онлайн магазини в страната и в момента е популярен и много добре работещ
онлайн магазин - http://www.extreme-bg.com
През тези години ние доказахме на нашите клиенти, че подбираме висококачествени стоки на конкурентни цени
от утвърдени на световните пазари български и европейски производители, осигуряваме компетентна консултация
в магазина и изпълняваме бързо онлайн поръчките.
Extreme sport trades wholesale for many years with hunting shops, outdoor and sport stores, shops for bicycles, skates and
skateboards.
Extreme Sport is an exclusive distributor of:
- ALPINA - popular Slovenian brand for hi-tech, ergonomic, comfortable and durable hiking and hunting shoes.
- HUSKY - Czech company well known worldwide as a great producer of tents, sleeping bags, sleeping mats,
backpacks and sport clothes.
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- Mac in a Sac – Irish company for waterproof, wind resistant and breathable jackets, pants and high quality
raincoats.
- NORDHORN - an innovative company based in Poland with long history in production of trekking socks, socks for
skiing and snowboarding.
- TEMPISH – very popular Czech company, producer of high quality in-line skates with two years guarantee, traditional
skates QUAD with 4 wheels, ice skates, skate boards and long boards.
- KILPI - чешка фирма, производител на якета и панталони, подходящи за различни активни спортни дейности като
ски, сноуборд, туризъм с високи технически показатели и отлично съотношение качество/цена
- GOGGLE - полска фирма, специализиран производител на спортни слънчеви очила и ски маски с богата гама разнообразни модели за различни активности с интензивно натоварване като колоездене, сърф, ски, крос кънтри, сноуборд,
скейт, както и модели с възможност за поставяне на диоптрични стъкла според индивидуалните нужди
The representative shop of Extreme Sport is situated in Sofia, blvd. Kn. Al. Dondukov 42B. It is specialized store for outdoor and
sport goods, established more than 10 years ago.
Our goal is to participate in the mass tourism and recreational sports by offering high quality products at affordable prices of
famous worldwide brands and organize a variety of sports and tourist activities.
Extreme Sport is one of the first on-line shops in the country and it is still one of the most popular and good working online shops
- http://www.extreme-bg.com
During these years we have proven to our customers that we select and offer high quality goods at competitive prices from
established Bulgarian and European manufacturers at global markets. In the shop you can find a competent advice. We fulfill online
orders quickly.

FEDERATION OF CYNOLOGY FOR EUROPE
Е-mail: fce.dogs@gmail.com; fce_eu@yahoo.com
+359 888 421 900 - Todor Todorov - president
+359 877 421 900 - Administration

ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ ЗА ЕВРОПА най-учтиво кани всички свои членове и симпатизанти на Международна
киноложка изложба, която ще се проведе на 17.09.2016 година (СЪБОТА), в INTER EXPO CENTER - гр. СОФИЯ.
Съдия: ЭЛЕКТРОН Э. ДЕМЕНТЬЕВ - Русия.
ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ НА ИЗЛОЖБАТА - ЛЕК АВТОМОБИЛ!!!!!Наградата е осигурена от частни дарители.
В рамките на изложбата ще се проведе Специализирана киноложка изложба за породите СРЕДНОАЗИАТСКА ОВЧАРКА
и КАВКАЗКА ОВЧАРКА.
Съдия: БОГДАН ПАТыНСКИЙ - Украйна.
ЗА УЧАСТИЕ ЩЕ СЕ ДОПУСКАТ КУЧЕТА С И БЕЗ РОДОСЛОВИЕ. Моля попълнете ЗАЯВКА за участие:
http://fce-fce.com/en/zayavka
Дарения за провеждане на изложбaтa ще се приемат на мястото, на провеждане на изложбата от организатора на
мероприятието. Даренията може да са 40 лв. или евровата им равностойност за едно куче.
ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ ЗА ЕВРОПА най-учтиво кани всички свои членове и симпатизанти на Международна
киноложка изложба, която ще се проведе на 17.09.2016 година (СЪБОТА), в INTER EXPO CENTER - гр. СОФИЯ.
ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ НА ИЗЛОЖБАТА - ЛЕК АВТОМОБИЛ!!!!!
Наградата е осигурена от частни дарители.
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ЗА УЧАСТИЕ ЩЕ СЕ ДОПУСКАТ КУЧЕТА С И БЕЗ РОДОСЛОВИЕ.
Моля попълнете ЗАЯВКА за участие:
http://fce-fce.com/en/zayavka
Дарения за провеждане на изложбaтa ще се приемат на мястото, на провеждане на изложбата от организатора на
мероприятието. Даренията може да са 40лв или евровата им равностойност за едно куче.

43A, Boryana Str.
BG – 1618 Sofia, Bulgaria
Mobile: +359 (88) 769 96 43 Mobile: +359 (87) 918 34 24
Telephone: +359 (2) 492 46 14 Skype: fishing-market.com
e-mail: office@fishing-market.com; shop@fishing-market.com;
reko.ltd@fishing-market.com; leasing@fishing-market.com
www.fishing-market.com

FISHING MARKET
Фишинг Маркет и фирма РЕКО ЕООД са основани през 2003 г. в гр. Плевен с оновна дейност търговия на едро и дребно на
риболовна екипировка, лодки, сонари, извънбордови и електрически (тролинг) двигатели. Позната още и като Риболовна
Екипировка “Империя”, фирмата предлага на своите клиенти изгодни и гъвкави лизингови схеми. Всичко може да бъде
закупено и на изплащане чрез най-големите компании за стоково кредитиране в България. Също така Фирмата предлага
на своите Клиенти и картови разплащания, в склада или онлайн. Благодарим Ви за доверието!
Фишинг Маркет и РЕКО ЕООД са:
- Официален Вносител в България на световно известните и всепризнати брандове на Pure Fishing Europe SAS - Penn,
JRC, Mitchell, Berkley и др.
- Официален Представител и Ексклузивен Вносител за България на украинските надуваеми лодки с 5-годишна гаранция OMEGA
- Официален Представител и Вносител за България на Deeper Smart Sonar
- Официален Представител и Вносител за България на надуваемите лодки BARK
- Оторизиран Дилър в България на LOWRANCE, KOLIBRI, STORM, GARMIN, TOHATSU, MERCURY, MOTORGUIDE,
QUICKSILVER, GENOVO, BRENDERUP и др.
- Оторизиран Дистрибутор в България на CARP PRO, FIN-NOR, BLACK CAT, FORMAX и др.
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FISHING ZONE LTD.
10, Hristo Traykov Str.
BG - 1225 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359887538666
e-mail: mailto:team@fishingzone.bg
www.fishingzone.bg
www.facebook.com/FishingZone
Основната дейност на фирмата е търговия на едро и дребно с висококачествени риболовни принадлежности.
Фирмата е официален представител / вносител за България на следните марки:
воблери, въдици, силикони Lucky Craft, Япония ;
въдици, влакна, пилкери и воблери Tailwalk, Япония;
пилкери и аксесоари Shout!, Япония;
силиконови примамки Fiiish, Франция;
воблери Heddon, Bomber, Booyah, Rebbel, Arbogast, САЩ;
плетени влакна YGK, Япония;
блесни Silver Bream, Русия;
воблери и силикони Lurefans, Китай;
силиконови примамки Orka, Сърбия;
хърватските яйца Kira Fishing, Република Хърватска.
The main business of the company is wholesale and retail of high quality fishing tackle.
The company is general representative / importer for Bulgaria of the following brands:
Lucky Craft (Japan) fishing rods, hard lures and soft lures;
Tailwalk (Japan) fishing rods, fishing lines, metal jigs and hard lures;
Shout! (Japan) metal jigs and accessories;
Fiiish (France) soft lures;
Orka (Serbia) soft lures;
Kira Fishing (Croatia) hard lures, a.k.a. Croatian eggs;
Heddon, Bomber, Arbogast, Rebbel hard lures, soft lures, spinner baits, USA ;
YGK Fishing lines;
Lurefans, hard and soft lures, China;
Silver Bream spoons and spinners, Russia

HUNTER GEORGE SP Ltd.
8, Kozloduy Str.
BG – 5100 Gorna Oryahovitsa, Bulgaria
Mobile: + 359 (88) 887 58 18
e-mail: huntergeo@gmail.com
www.huntergeorge.org
Специализирано предприятие за производство на ловни аксесоари от естествена кожа - калъфи, раници, патрондаши,
ремъци и др.
	Specialized factory in manufacturing of hunting accessories from natural leather - cases, rucksacks, cartage belts, rifle slings and
etc.
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HUNTING ART DESIGN LTD.
8, Bukov dol Str.
BG – Velingrad, Bulgaria
Mobile: + 359 (88) 828 36 66
e-mail:xunting_art_dizain@abv.bg
Фирмата работи основно с естествени материали като: паднали дивечови рога, различни видове яйца, дърво и др. От тези
материали се изработват уникални и бутикови изделия, разделени в следните основни групи:
Осветителни тела - полюлеи (висящи и окачени), аплици (за стена, за дървени или други видове колони), абажури
(стоящи на пода), нощни лампи (за стена и за нощни шкафчета).
Часовници – стоящи и висящи – от дърворезба или ръчно гравирани и рисувани лопатарски рога.
Офисни аксесоари – поставки за химикали и офисни ножове.
Ловни вратовръзки - с обикновени или плетени шнурове с надписи или без надписи, ключодържатели, номера на
хотелски стаи и др.
Поставки за чаши, за бутилки с вино, окачалки за дрехи, битови масички, кресла и табуретки от рога.(при различните варианти е възможна комбинация с дърворезба).
Различни видове дърворезби за всякакви видове ловни трофеи и ловни ножове.
Украшения от яйца: ръчно писани, рисувано-гравирани и ажурно-гравирани яйца от кокошки, гъски, ему и щраус.
Разработваните мотиви върху яйцата, могат да бъдат с Великденски, Коледно-Новогодишни, Ловни, Декоративни и
др. специализирани мотиви.
The company works mainly with natural materials such as fallen game horn, various kinds of eggs, wood, etc., making unique and
boutique items of these materials and dividing them into the following groups:
Lighting fixtures - chandeliers (hanging and suspended), bracket lamps (for wall mounting as well as for wooded or
other columns), lampshades (floor-standing), reading lamps (for wall mounting and for bedside tables)
Clocks - standing and hanging - carved or hand-engraved and painted horns of stag of a fallow deer
Office accessories - stands for pens and office knives
Hunter’s ties of plain or plaited cords with or without captions, key chains, numbers for hotel rooms and more
Cup holders, stands for wine bottles, hangers, household tables, horn chairs and stools (the various options offer combinations
with carving)
Various types of carvings for all types of hunting trophies and hunting knives
Decorations of eggs: hand-decorated, painted and engraved, and lace-etched eggs from hens, geese, ostriches and emus. The
patterns on the eggs may be connected with Easter, Christmas and New Year or they may present hunting, decorative and other
specialized motifs.
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ISD – BULGARIA Ltd.
247, Botevgradsko shose Blvd.
BG – 1517 Sofia, Bulgaria
Mobile: +359 (88) 504 20 84
Tel.: +359 (2) 983 50 14
e-meil: office@isd-bg.com
www.isd-bg.com , www.noj.bg , www.jackpyke.bg , www.viper.bg
АйЕсДи - България ЕООД е фирма, основана през 2002 година, със седалище в гр. София. Основната й дейност е в
сферата на специализираната продукция – бойно и електропреносно и ловно оръжие, ловно облекло, аксесоари за тях,
тактическо облекло и оборудване.
Основните принципи на фирмената ни политика са иновативността и креативността. Опита си черпим от
редица световно известни и утвърдили името си компании, чиито дистрибутор за страната сме – Smith&Wesson,
Mossberg, ATA Arms, Taser International, Trijicon, STERLING, BRENNEKE, MAK, KRM, Buck, Taylor Cutlery, Miguel Nieto, MORA,
Thatchreed, SWED TEAM, Asil, Martinez Albainox, BALLISTOL, SWISS+Tech, CARRERA, Orizo, и др.
АйЕсДи – България ЕООД е фирма, стремяща се да бъде възможно най-близо до своите клиенти, изучавайки техните
изисквания и мнения за предлаганата от нас продукция. В момента основна част от дейността ни е съсредоточена
в разработване на аксесоарите, които са едно допълнение и цялостен завършек на оръжейната ни продукция. Целта
ни е да предложим на нашите клиенти една пълна и завършена гама продукти.
Посетете ни на адрес - гр. София, бул. Ботевградско шосе No 247
или на сайта ни: www.isd –bg.com
ISD - Bulgaria LTD is a company founded in 2002 with headquarters in Sofia. Its main activity is in the field of specialized products – electricity, martial and hunting weapons, hunting clothing and accessories, tactical clothing and equipment.
Experience comes from many world renowned and established name companies whose country we are distributor Smith&Wesson, Mossberg, ATA Arms, Taser International, Trijicon, STERLING, BRENNEKE, MAK, KRM, Buck, Taylor Cutlery, Miguel
Nieto, MORA, Thatchreed, SWED TEAM, Asil, Martinez Albainox, BALLISTOL, SWISS+Tech, CARRERA, Orizo and others.
ISD - Bulgaria Ltd. is a company aiming to be as close as possible to their customers, learning their needs and opinions of our
produce. Currently, a major part of our work is focused on the development of accessories that complement and complete one end
of our arms production. Our goal is to offer our clients a full and complete range of products.
Visit us at - Sofia Botevgradsko shose No 247 or on our website: www.isd-bg.com

JORALTI
kv. Hadzhi Dimitar
Macgahan Str.
BG – 1510 Sofia, Bulgaria
Tel./Fax: + 359 (2) 947 98 43
e-mail: joralti@abv.bg
Производство на кобури и оръжейни аксесоари от естествена кожа и кордура.
Manufacture of holsters and accessories for weapons of leather and cordura.

KAYAKSHOP
Фирмата ни е официален представител на Hobie за България и е повече от девет години на българския пазар. Известна е
сред почитателите на Sit On Top каяците с магазините ни Kayak House в град Поморие и KayakShop в София.
При нас можете да намерите както разнообразие от каяци и аксесоари, така също и специално внимание, професионална консултация и възможност за тестване на нашите продукти. Поддържаме големи количества на склад!
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LEDA STYLE Ltd.

18, Podbalkanska Str.
BG - 3000 Vratsa, Bulgaria
Tel.: + 359 (92) 66 14 35
Fax: +359 (92) 62 45 99
Mobile: +359 (88) 876 56 44
e-mail: et_leda91@abv.bg
www.leda91.com
Производител на ловни облекла и аксесоари.
Producer of hunting clothes and accessories.

MAVESHOP
Mobile: +359877222408
www.maveshop.com
www.facebook.com/maveshop
Email: office@maveshop.com

Онлайн магазин МавеШоп е собственост на фирма Мавесто ООД.
Ние сме официален и единствен представител, вносител и партньор на австрийската комапния Tractive за България.
Стартирахме през 2018г. с цел да предоставим на широката общественост достъп до продукти на Tractive GPS. При
нас можете да намерите пълната гама от продуктите на Tracitive - GPS устройства за кучета, GPS устройства за
едър и дребен добитък, нашийници, устройства за жизнените показатели на кучета.
GPS устройствата на Tractivе са в ТОП 3 на най-добрите проследяващи устройства за животни в световен мащаб,
като дори са носители на американската награда Innovation of the Year за 2017 година. 100% водоустойчеви, с вграден
GSM модем, работещ с над 220 мобилни оператора в 80 страни едновременно, без нужда от поставяне на СИМ карта, доказано качествено приложение, работещо стабилно на различни платформи (Android или iOS) са само част от
качествата на Tractive GPS устройствата, с които превъзхожда конкурентните тракери на пазара. Работим усилено
и в тясна връзка с Австрийската компания Tractive за популяризирането на устройствата в България. Клиентите ни
се разпростират из цяла България като 70% от тях за ловци и горски стопанства, 20% са животновъди, отглеждащи
коне, крави, овце и друг едър и дребен добитък, а 10% са любители кучкари в големите градове. Ние сме официален
спонсор на Национелен клуб - Българско Гонче.
Online Shop MaveShop is owned by Maveso Ltd. We are the official and sole representative, importer and partner of the Austrian
company Tractive for Bulgaria.
We started in 2018. in order to provide the general public with access to Tractive GPS products. You can find the full range of Tracitive
products - GPS devices for dogs, GPS devices for large and small cattle and collars, dog life activity devices.
Tractive’s GPS devices are in TOP 3 of the world’s best animal tracking devices, even winners of the US Innovation of the Year
award for 2017. 100% water-proof, with a built-in GSM modem that works with more than 220 mobile operators in 80 countries
simultaneously, without the need of installation of a SIM card, a proven quality application that works steadily on different platforms
(Android or iOS) devices that are superior to competitive trackers on the market. We work hard and in close contact with the Austrian
company Tractive for the popularization of the devices in Bulgaria. Our clients are spread throughout Bulgaria as 70% of them are
among hunters and forestry holdings, 20% are among breeders of horses, cows, sheep and other large and small livestock, and
10% are pet lovers in big cities. We are the official sponsor of the National Club - Bulgarian Scenthound

20

èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

information oN the exhibitors

SD MEDICHI TODOROVI & Co
23, Yanko Sakazov Str.
BG – Yambol, Bulgaria
Tel.: +359 (46)66 35 50
Fax: +359 (46)664367
e-mail: office@medichibg.com
Oсновна дейност:
Изработване на облекла за лов, риболов, за свободното време и аксесоари към тях. Последните няколко години фирмата
се специализира и в изработване на униформени облекла за служители на горски стопанства и охранители.

MERCEDES-BENZ / SILVER STAR
Silver Star Retail EAD
Sofia 1505
02 4082 888
email: office@silverstar.bg
www.mercedes-benz.bg
Силвър Стар е генерален дистрибутор на Mercedes-Benz за България. Компанията представлява марката от април 2017
г., а дилърската мрежа включва представителства в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
Silver Star is a Mercedes-Benz general distributor in Bulgaria. The company represents the brand from April 2017 and the dealer
network includes offices in Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas and Ruse.

MULTIVAC
10, Valeri Petrov Str.
Industrial zone - Bozhurishte
Bozhurishte 2227
+359 877 036 594
email: grigor.grigorov@bg.multivac.com
www.bg.multivac.com
МУЛТИВАК България представя за първи път в България:
HOME e ВАШИЯТ MULTIVAC ЗА ДОМА.
Здравите и издръжливи опаковъчни машини MULTIVAC доказват своята стойност и качество в световен мащаб вече
повече от 50 години - в производството на храни, както и в гастрономията.
MULTIVAC е водещ производител в света на решения за опаковане за търговията и промишлеността. Със своите
над 5300 служители и 85 дъщерни дружества в цял свят.
Вакуумната камерна машина Home от MULTIVAC е произведена в Германия съгласно най-високите стандарти за качество и безопасност. Нейният дизайн е иновативен и модерен. Освен уникалния си външен вид тя се характеризира
и с много други предимства.
Тя е компактна машина с размери едва 31 см*22,5 см*48 см и с тегло 12 кг. , и може лесно да се побере на кухненския
Ви плот и да опаковате професионално в домашни условия с най-високо качество. Залепването на вакуумният плик е
посредством лепяща шина, която разполага с нагревател за лепене и отрязване на остатъка от плика.
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Работата с нея е лесна благодарение на специалните програми, с които разполага. Сред тях е и програма за евакуиране
на въздуха от вече отворена бутилка вино, а също така и за овкусяване на месо с марината. Във вакуумиращата
камера могат да се затварят без загряване дори стъклени буркани с мармалад. Освен това благодарение на практичната подложка за камерата, с Home може да опаковате и сосове, супи и др.
Иноксовата конструкцията на машината е стабилна. Капакът на вакуумната камера е оборудван със закалено стъкло, през което може да наблюдавате продукта по време на вакуумиране. Всички части на машината са с MULTIVAC
Hygienic Design™.
Към машината се предлагат и допълнителни аксесоари като уред за евакуация на въздуха за бутилки и маркуч. За
допълнителна информация запитайте Вашия МУЛТИВАК представител:
Григор Григоров, Шеф-готвач и търговски представител МУЛТИВАК България ЕООД | ул. „Валери Петров“ No 10,
Индустриална зона - Божурище |

OPTICRON BULGARIA
bl. 5, Ricardo Vakarini Str.
1404 Sofia, Bulgaria
+ 359 888409907
Biomonitoring.ltd@gmail.com
www.NatureMonitoring.com/binokli
Оптикрон  България е официалният представител на английската марка за оптични уреди Оптикрон. Фирмата
предлага бинокли, монокли, зрителни тръби и аксесоари. Основана през 1970 г. фирмата предлага отлично съотношение
цена –качество за своите продукти.
Opticron Bulgaria is the official representative of the British brand for optical equipment Opticron. The company offers binoculars, monoculars, spotting scopes and accessories. Founded in 1970, the company offers excellent quality for the price of its
products.

OUTDOOR TRADING LTD.
bl. 491, Mladost 4
Sofia, Bulgaria
+359 (0)898777327, (0)888735630
e-mail: info@occ.bg
www.occ.bg
Аутдор Трейдинг ЕООД е собственик на търговската марка „Outdoor & Camping Comfort” - occ.bg, която предлага стоки
и услуги, осигуряващи по-добър комфорт при почивка сред природата.
В направлението В2В фирмата се занимава с изграждане на бани и съоръжения за осигуряване на топла вода за обществено ползване чрез контрол на достъп, монетни или картови вендинг системи.
В насочеността към крайни потребители предметът на дейност е внос и продажба на къмпинг оборудване, водни
помпи и системи на 12 волта, проточни газови бойлери за външна и вътрешна употреба, хладилници и фризери на 12
волта, преносими охладители, соларни системи и др.
Outdoor Trading Ltd. is the owner of the trade mark „Outdoor & Camping Comfort“ - occ.bg. The company offers goods and
services for a better comfort in outdoor recreation.
In B2B services the company builds public bathrooms and facilities for hot water. We supply smart access control, coin or card
vending systems.
The end-user services include import and sale of camping equipment, 12 V water pumps and systems, open flue type gas water
heaters for in- and outdoor use, 12 V refrigerators and freezers, portable coolers, solar system, etc.
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PROFILED Ltd.
49A Bulgaria Blvd.
1404 Sofia, Bulgaria
+359 2 8500350
+359 2 8500351
email: office@profiled.net
www.nikon.bg
ПРОФАЙЛД ООД e официалния оторизиран дистрибутор за България на фотографската техника и спортна оптика на Nikon.
Nikon Sport Optics предлагат пълна гама от качествени бинокли, оптични прицели, далекомери, монокли и зрителни тръби,
проектирани да удовлетворяват клиенти по целия свят. Независимо дали търсите оптични продукти от висок, среден и
нисък клас, Nikon винаги се стреми да предложи висококачествена оптика.
PROFILED LTD. is the authorized distributor of Nikon‘s photographic equipment and sport optics in Bulgaria. Nikon offers a full line
of quality binoculars, riflescopes, rangefinders, spotting scopes and fieldscopes designed to meet the demands of our customers
worldwide. Whether the requirement is for entry-level, advanced, mid-priced or high-end optics, Nikon remains committed to offering the discriminating user the finest selection of high quality optics available.

ROSARMS BULGARIA LTD
2, Moravcha Str.
1225 Sofia, Bulgaria
+ 359 882 160 166
+359 24 160 166
e-mail: rosarms@abv.bg
www. rosarms.bg
Продажба на леко стрелково оръжие, огнестрелни системи, оптически прицели и системи, патрулни кораби и катери.
Извършва охрана на физически лица, имущество, ценни пратки и товари.
Официален представител на Schmeisser, Falke, Ferretti Security and Defence.
Trading of light shooting guns, firearms, optical systems, patrol boats and military ships. Protection of individuals, valuable packages
and loads.
Official representative of Schmeisser, Falke, Ferretti Security and Defense.
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ROSBUL ARMS Ltd.
30B, Alexander Stamboliyski Blvd.
BG – 1301 Sofia, Bulgaria
Tel.: + 359 (2) 981 64 46, 981 64 47
Fax: + 359 (2) 981 63 28
Mobile: + 359 (88) 813 67 07
e-mail: rba@oragie.net
www.oragie.net
17, Danail Popov Blvd.
BG – 5890 Pleven, Bulgaria
Tel.: + 359 (64) 82 80 19
Mobile: + 359 (88) 875 86 85
1, Hristo Botev Str.
BG – 5500 Lovech, Bulgaria
Mobile: + 359 (88) 520 06 14
Компанията е официален дистрибутор за България на следните производители на ножове:
Cold Steel - САЩ
Cudeman – Испания и др.
Предлагаме на клиентите си богато разнообразие от огнестрелно оръжие, лъкове, арбалети и много аксесоари.
Our company is official distributor for Bulgaria of several producers of knives, such as:
Cold Steel - USA
Cudeman from Spain, etc.
We also offer to our customers a wide range of firearms, bows, crossbows and any kind of accessories.

SAFARI & HUNT ADVENTURES
Safari & Hunt Adventures е компания в областта на ловния туризъм.
Фаворит на Българския пазар с най-ниската и атрактивна цена за Сафари в Намибия. Предлага ловен туризъм в
цял свят, но акцентите за сега са за Африка.
Предлага пълно обслужване и напълно затворен цикъл от закупуването на самолетните билети за вашето
ловно приключение до изготвяне на препрати и диорами на вашите трофеи и доставка до вашия дом.
За времето на ловното изложение има допълнителна отстъпка от 10% от цената за ловния ден.
Промоционални пакети по избор на клиента.
Най кратките доставни срокове за вашите трофеи в цяла България - 3 до 4 месеца.
Без допълнтелни такси и комисионни за клиента.
Пълно професионално обслужване и придружаване на клиентите по време на тяхното Сафари или ловно приключение.

SELECT
79, Cherkovna Str.
BG – 1505 Sofia, Bulgaria
Tel./Fax: + 359 (2) 946 34 06
Mobile: + 359 (89) 847 48 45
Качествени дъждобрани за лов, риболов, туризъм и др.
Шапки, рибарски елеци и гумени ботуши.
Официален представител на лодки Bestway USA
Quality raincoats for hunting, fishing, outdoor, etc.
Hats, fisher’s jackets and rubber boots.
Official representative of boats Bestway USA.
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SIDP DP - NORTHEASTERN STATE ENTERPRISE SE – SHUMEN SITY
Tel.: 054 /833 123
Fax: 054 /833 123
e-mail: office@sidp.bg
www.sidp.bg
СИДП ДП – гр. Шумен включва в състава си 5 броя държавни ловни стопанства и няколко държавни горски стопанства.
Предлагаме чудесни условия за ловни излети по линия на организирания ловен туризъм – трофеен, селекционен и
подборен лов, както и лов на гонки на диви свине. Най- добрите трофеи от благороден елен, лопатар, сръндак, глиган и
муфлон. Атрактивни пакетни цени за селекционен и групов лов на дива свиня и други видове едър дивеч.
SIDP DP - Shumen includes 5 state hunting farms and several state forest farms. We offer wonderful conditions for hunting trips
in the field of organized hunting tourism - trophy, selection and selection, as well as wild hills of wild boar. The best trophies of red
deer, swordfish, prawn, boar and mouflon. Attractive package prices for selection and group fishing of wild boar and other wild game
species.

SOKOL - BLRS LTD.
11. Slaveykov Sq.
1000 Sofia, Bulgaria
Tel./Fax: +359 (2) 981 06 89
Mobile: +359 (89) 913 89 63
e-mail: lovat@mail.bg

“Сокол-БЛРС” ЕООД, със седалище България, гр.София е търговската фирма на Съюза на ловците и риболовците в
България за производство на дивеч и риба за разселване в природата. В стопанствата ни се развъждат фазани, яребици,
кеклици, балканска и американска пъстърва, щука, сивен, шаран.
Фирмата осъществява: продажба на дивечово месо, международен и вътрешен ловен и риболовен туризъм, произвoдство и продажба на ловни дрехи, ловни и риболовни принадлежности и артикули от дивечови кожи, търговска дейност
с ловни и риболовни стоки и услуги.
Фирмата е ловен туроператор с възможности за организиране на лов на едър и дребен дивеч (елен лопатар, муфлон,
сърна, дива свиня, фазани, кеклици, гургулици, пъдпъдъци и др).
Стоки и услуги
Продажба на птици, обект на лов (фазан, кеклик, яребица, патица), с осигурен транспорт
Продажба на зарибителен материал (речна пъстърва, дъгова пъстърва, шаранови риби), с осигурен транспорт
Продажба на дивечово месо
Внос и продажба на заешки кожи
Ловни кожени аксесоари
Патрони и панички
Ловно и бойно оръжие
Риболовни принадлежности “D.A.M.”
Дърводобив и дървопреработка
Организиран ловен туризъм на едър и дребен дивеч
Курс за кандидат ловци
Учебници за кандидат-ловци
Глобул пакет (договор)
Лада “НИВА”
Издател на сп. Лов и риболов, което излиза от 1895г. , в. Рибар и в. Наслука и много книги, учебници, календари и сувенири.
Контакти за реклама в печатните издания - 0894 304341
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Sokol - BLRS Ltd., based in Sofia, Bulgaria, is the commercial company of the Union of Hunters and Fishermen in Bulgaria for the
production of game and fish for settling in nature. Our farms breed pheasant, partridge, rock partridge, Balkan and American trout,
pike, brook trout, carp .
The activities of the company include sale of game, international and domestic hunting and fishing tourism, production and sale
of hunting clothing, hunting and fishing accessories and items of game skins, trade in hunting and fishing products and services.
The company is a hunting tourist operator able to organize hunting of big and small game (fallow deer, roe deer, moufflon, wild boar,
pheasant, rock partridge, dove, quail, etc.).
Goods and services
Sale of birds for hunting /pheasant, rock partridge, partridge, duck/ including transport
Sale of fishing stock /river trout, rainbow trout, carp fish/ including transport
Sale of game
Import and sale of rabbit fur
Hunting leather accessories
Cartridges and clay targets
Hunting and fire weapons
D.A.M. branded fishing tackles
Logging and wood processing
Organized hunting of big and small game
Training of prospective hunters
Textbooks for prospective hunters
Globul package /contract/
Lada NIVA
Publisher of the Hunting and Fishing magazine which has been issued since 1895, Fisherman newspaper and Hit or Miss newspaper
as well as of lots of books, textbooks, calendars and souvenirs.
Contact us for advertising in our print media: 0894 304341

VAKANCIA TRAVEL AGENCY
Посещение на ловни изложения, семинари, конференции, екскурзии
Тел. 02 9805610, 0878 575200, 0888 838 799, vakancia@einet.bg, www,vakancia.com
Hunting trade shows, seminars, conferences, excursions
Tel. 02 9805610, 0878 575200, 0888 838799, vakancia@einet.bg, www.vakancia.com

ZP VALENTIN GANCHEV VALCHEV
135, Gen. Gourko Str.
BG - Stara Zagora, Bulgaria
Tel.: + 359 (89) 911 24 23
e-mail: valentin.g@mail.bg
Производство на изделия от естествена кожа - седла, ловни аксесоари под марката ValGanch.
Manufacture of ValGanch branded leather saddles and hunting accessories.
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VIP Оръжейни и стрелбищни комплекси „Pro Hunter”
www.vipguns.bg; WWW.GUNS.BG – 24 часа интернет магазин
BG - 1797 Sofia, Bulgaria
51, G. M. Dimitrov Blvd.
Tel.: +359 (02) 974 53 22, (02) 974 53 23
BG - 4003 Plovdiv, Bulgaria
34, Brezovska Str.
Tel.: +359 (32) 94 15 42, (32) 94 15 62
BG - 8002 Burgas, Bulgaria
39, Industrialna Str., 2nd floor
Tel.: +359 (56) 84 44 11, (56) 84 36 36
BG - 9009 Varna, Bulgaria
31, Yan Huniyadi Str.
Tel.: +359 (88) 447 44 03
www.guns.bg - 24-hour online shop
Оръжеен магазин:
- Ловни пушки
- Ловни автомати
- Карабини
- Пистолети
- Револвери
- Муниции
- Оптически мерници
- Лазерни мерници
Магазин свободна продажба
- Ловно облекло
- Ловни обувки
- Ръкавици
- Шапки
- Термо бельо
- Термо чорапи
- Лъкове, арбалети, въздушно оръжие
- Ловни аксесоари
Оръжейна работилница
- Ремонт
- Прострелване
- Технически преглед
- Монтиране на оптически и лазерни мерници
Стрелбище - София и Варна
- Най модерното в България
- 4 коридора с подвижни и падащи мишени
- Прецизна и комбат стрелба
- Еко система за смяна на въздуха на всеки 2 мин
- Стрелба с най- модерното оръжие
- Курсове за боравене с огнестрелно оръжие
Gun shop:
- Shotguns
- Hunting machines
- Carbines
- Pistols
- Revolvers
- Ammunition
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- Optical sights
- Laser sights
Conventional shop:
- Hunting apparel
- Hunting shoes
- Gloves
- Hats
- Thermal underwear
- Thermal socks
- Bows, crossbows, air guns
- Hunting accessories
Workshop:
- Repair
- Shooting
- Technical inspection
- Installation of optical and laser sights
Shooting range in Sofia and Varna:
- The most modern shooting range in Bulgaria
- 4 lanes of moving and falling targets
- Precise and combat shooting
- Ecosystem that changes the air every 2 min
- Shooting with the most modern guns
- Courses for handling of firearms

ZARIMEX
1, Osmi dekemvri Blvd.
zh.k..Darvenitsa
BG - Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2)874 10 80
Tel./Fax +359 (2) 876 44 28
e-mail: zarimex@abv.bg; office@zarimex.eu
www.zarimex.eu
Фирма „ЗАРИМЕКС” ООД е основана през 1998 г. Предмет на дейност на фирмата е внос, износ и дистрибуция на оръжия
и боеприпаси, газ-сигнално, пневматично оръжие, боеприпаси и аксесоари за тях, специализирано военно и полицейско
оборудване за граждански цели и нуждите на право-охранителните органи.
„Заримекс” ООД е динамично развиваща се фирма, която непрекъснато разширява своята
дейност и прилага гъвкава и коректна политика към търговските си партньори и клиенти. С много труд нашата
фирма стана една от основните вносители и дистрибутори в този сектор. Наши клиенти са повече от 150 български
компании търгуващи с оръжия и боеприпаси, охранителни фирми, клубове по спортна стрелба, стрелбищни комплекси, Българска Федерация по спортна стрелба, Българска Федерация по Биатлон, Българска Федерация по Динамична
стрелба. През 2010 година фирма „Заримекс” ООД сключи договор с Министерството на Вътрешните работи на
Р.България за доставка
на боеприпаси и специализирано оборудване за нуждите на СОБТ-МВР. От 2010 г. досега сме извършили няколко доставки за нуждите на Министерството на Вътрешните работи, като и в момента имаме подписан договор с тях за
доставка на специализирана и тактическа екипировка за нуждите на СОБТ – МВР. През 2012 г. фирма „Заримекс” ООД
достави боеприпаси за нуждите Националната Служба за Охрана при Президента на Р. България. Фирма „Заримекс”
е един от организаторите на ловните изложения в България
Фирмата е официален представител за България на продуктите на фирмите:
- „RUAG Ammotec” Германия – със следните марки продукти /RWS, ROTTWEIL и GECO/
боеприпаси и военно оборудване
- „.FM Group” Норвегия – специализирано и военно оборудване
- „MSA” Франция – специализирано и военно оборудване
- „MAXAM” Испания – Боеприпаси за ловни и спортни цели и взривни вещества
- „LAMBRO” Гърция – Боерипаси за ловни и спортни цели
- „A.SCHUTZ GmbH & Co. KG” Германия – ловно и спортно оръжие
- „KRIEGHOFF” GmbH - Германия – ловно и спортно оръжие
- „Analytikjena Docter” Германия – Оптични прибори, бинокли, уреди за нощно виждане
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- „Ops-core” inc. САЩ – тактически и балистични каски
- „WADIE” Германия - Боеприпаси за неогнестрелни оръжия
- „UMAREX” Германия – Газ-сигнални оръжия, Въздушно оръжие и боеприпаси за тях,
тактически консумативи и др.
- „DIA.A Германия – Въздушни пушки
- „CHEDDITE” S.r.l Италия - Боерипаси за ловни и спортни цели и консумативи за
производтсво на боеприпаси
- „EUROTARGET” Италия – панички за спортна стрелба
- „ARMSA.” Турция – Гладкоцевни оръжия за ловни и спортни цели
- „Voltran” Турция – Газ-сигнално и въздушно оръжие
- „ATAK Arms” Турция – Газ-сигнално и въздушно оръжие
- „HATSA. Arms Company” Турция - Гладкоцевни оръжия за ловни и спортни цели, Въздушно оръжие
- „YAVASCALAR A.S.” Турция – Боеприпаси за ловни и спортни цели и взривни вещества,
боеприпаси за газ-сигнални оръжия
- Вносител на различни продукти от Китай, Тайван, САЩ
гр. София, жк. Дървеница, бул. “Осми декември” №1
тел. 02/ 874 10 80 тел. / факс 02/ 876 44 28
e-mail: zarimex@abv.bg и office@zarimex.eu
www.zarimex.eu
ZARIMEX Ltd. was founded in 1998. The main activity of the company is import, export and distribution of guns and ammunition,
gas signal and air guns, ammunition and accessories for them, specialized military and police equipment for civilian purposes and
for the needs of law - enforcement bodies.
ZARIMEX Ltd. is a company that is dynamically developing and constantly expanding its
activities, applying a flexible and fair policy towards its trade partners and customers. With hard work, our company has become one
of the leading importers and distributors in this sector. Our customers are more than 150 Bulgarian companies dealing in weapons and
ammunition, security firms, shooting sport clubs, shooting ranges as well as the Bulgarian Shooting Sport Federation, the Bulgarian
Biathlon Federation and the Bulgarian Dynamic Shooting Federation. In 2010 ZARIMEX Ltd. signed with the Ministry of Interior of
the Republic of Bulgaria a contract for delivery of ammunition and specialized equipment for SOBT - MI. From 2010 to now, we have
completed a few supplies for the Ministry of Interior and we have signed with it another contract for the supply of specialized tactical
equipment for the needs of SOBT - MI. In 2012 ZARIMEX Ltd. supplied ammunition for the purposes of the National Security Service
under the President of the Republic of Bulgaria. ZARIMEX is one of the organizers of hunting exhibitions in Bulgaria.
The company is the official representative for Bulgaria of the following firms:
- RUAG Ammotec, Germany – we represent the following of its brands of ammunition and military equipment: RWS, ROTTWEIL
and GECO
- FM Group, Norway - specialized and military equipment
- MSA, France - specialized and military equipment
- MAXAM, Spain - ammunition for hunting or sporting purposes and explosives
- LAMBRO, Greece - ammunition for hunting or sporting purposes
- A. SCHUTZ GmbH & Co. KG , Germany - hunting and sporting weapons
- KRIEGHOFF GmbH, Germany - hunting and sporting weapons
- AnalytikjenaDocter, Germany – optical devices, binoculars, night vision devices
- Ops-core inc. USA - tactical and ballistic helmets
- WADIE, Germany - ammunition for weapons other than firearms
- UMAREX, Germany - gas signal guns, airguns and ammunition, tactical supplies and more
- DIA.A Germany - airguns
- CHEDDITE Srl, Italy - ammunition for hunting or sporting purposes and consumables for the production of ammunition
- EUROTARGET, Italy - clay targets
- ARMSA, Turkey – shot guns for hunting or sporting purposes
- Voltran, Turkey - gas signal and air guns
- ATAK Arms, Turkey - gas signal and air guns
- HATSA. Arms Company, Turkey - shot guns for hunting or sporting purposes, airguns
- YAVASCALAR AS, Turkey - ammunition for hunting or sporting purposes and explosives, ammunition, gas signal guns
- Importer of various products from China, Taiwan, USA
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