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àãåíöèÿ ÁÓëãàÐÐÅêëàÌà ÅîîÄ     
1784  Ñîôèÿ, бóë. Öàðèãðàäñêî øîñå 147

òåë.: (+359 2) 9655 304, 9655 318; ôàêñ:(+359 2) 9655 231
e-mail: safety-security@iec.bg

http://www.iec.bg

ÁÚëãàÐÑêà òÚÐãîÂÑêî-ÏÐîÌÈØëÅÍà Ïàëàòà - ЦÏîÏêФî ÅîîÄ
Ñîôèÿ 1058, óë. Èñêúð 9
Òåë./ Ôàêñ: (+359 2) 981 66 26, 989 72 40
E-mail: fairs@bcci.bg
http://www.bcci.bg/fairs/security 

Фирма:     Лице за контакт:

Дата и място:     Подпис на упълномощено лице/печат:

êаталоãът съдържа: èнôîðмàцèÿ зà ôèðмèòå,  
ñúпúòñòвàщà пðîãðàмà нà èзëîжбàòà, пëàн нà зàëèòå, 
àзбóчåн ñпèñúê нà èзëîжèòåëèòå è пîä èзëîжèòåëèòå, 
ñпèñúê нà èзëîжèòåëèòå è пîäèзëîжèòåëèòå пî зàëè, 
èнäåêñ нà пðîäóêòèòå (àêî èмà òàêúв), ðåêëàмè.

 Ôîðмàò нà êàòàëîãà: 100 мм. øèð., 210 мм. вèñ. 

Âключваíå в каталоãа

Ôèðмàòà äà ñå вêëючè пîä бóêвà:

1.  Äаííè за фèрмата (èмå, àäðåñ, òåëåôîн, ôàêñ,
 e-mail, èнòåðнåò ñòðàнèцà) нà ëàòèнèцà.

2. òåкст за каталоãа (нà бúëãàðñêè è нà àнãëèйñêè åзèê).
   Ïрåдставÿíå íа фèрмата. Ìолÿ, посочåтå фèрмèтå, 

íа коèто стå прåдставèтåл è/èлè дèстрèбутор. òå 
щå бъдат включåíè в спèсъöèтå íа каталоãа като 
вашè под èз ло жèтåлè (посочåтå фèрмèтå è държа-
вè тå). 

       Изисквания: обемът на подадения текст да бъде до 1 
стр. А4 на български и английски език

3.   Фèрмåíа марка 
       Изисквания: формат на файла (векторен - cdr, eps;     
      растерен - pdf, tif), резолюция 300 dpi, CMYK

4. Ðåкламíè страíèöè: 
          1/1 ñòð. (нåîбðÿзàн ôîðмàò) - øèð. 110 мм, вèñ. 220 мм
         äà ñå пðåäвèäÿò пî 5 мм нàвúòðå зà îбðÿзвàнå     
        1/2 ñòð. (îбðÿзàн ôîðмàò) – øèð. 85 мм, вèñ. 90 мм
       Изисквания: формат на файла 
      (векторен - cdr, eps; растерен - pdf, tif), 
      резолюция 300 dpi, CMYK

Забележка: 
•  Материалите за каталога се приемат
изпратени по e-mail или на електронен носи тел
•  Цените за фирми, неучастващи в изложбата, са +100% 
от основната цена за включване в каталога. 

êðàåí Ñðîê 06.02.2013

 Заÿвка:      Чåòвúðòà êîðèцà цвåòнà  300  EUR

 1/1 ñòðàнèцà цвåòнà (110 х 220 мм)      150  EUR  Вòîðà/òðåòà êîðèцà цвåòнà  250  EUR

 1/2 ñòðàнèцà цвåòнà (85 х 90 мм)          85  EUR  îòпåчàòвàнå нà ôèðмåнà мàðêà 20  EUR

6 - 9  март  2013
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НОМЕНКЛАТУРА
ÔÎÐÌÀ  Â

/моля отбележете/

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ и ОБОРУДВАНЕ

  Откриване на нарушител
  Откриване на нарушител от разстояние
  CCTV – Класически системи за видео наблюдение 
  CCTV - IP системи за видео наблюдение
  CCTV – камери със специално предназначение
  Пожароизвестителни и пожарогасителни системи
  Газоизвестителни системи
  Дистанционна сигнално-охранителна техника
  Наблюдение на моторни превозни средства с GPS
  Микропроцесорни системи за наблюдение на достъпа
  Класическо оборудване за контрол на достъпа

     (интерфони, видеофони, електрически / механични         
     ключалки)
  Контрол на работното време
  Система за охранители
  Детектори за кражба на стоки
  Устойчиви инсталации за ранно откриване на огън и газ
  Аварийно осветление
  Непрекъсваемо осветление
  Непрекъсваеми захранващи устойства - UPS
  Обществени аудио системи и високоговорители
  Системи за регистрация
  Meханична защита
  Електрохимична защита на ценности
  Окабеляване и аксесоари за системи за сигурност
  Специални уреди и инструменти

ЦЯЛОСТНИ СГРАДНИ РЕШЕНИЯ  и КОНЦЕПТУАЛНИ 
ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ
  Интегрирани системи за сигурност, наблюдение        

     и управление на всички важни функции на бизнес   
     сградите
  Интегрирани системи за сигурност, наблюдение и        

    управление за всички важни функции на жилищните        
    сгради
  Мрежово пасивно оборудване за     

     телекомуникационни и компютърни инсталации за        
     съвременната сграда
  Активни контролери, телекомуникации, компютърни         

     мрежови устройства за съвременната сграда
  Oптично активно и пасивно оборудване 

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
  Въоръжена физическа охрана
  Защитни дрехи за охранители
  Защитни обувки за охранители
  Физическа охрана на обект
  Охранителни услуги (СОТ/СОД)

ИНКАСО и ТРАНСПОРТ НА ЦЕННОСТИ
  Превозни средства и аксесоари за транспорт на        

     пари в брой и ценности (CIT)
  Транспортни услуги за пари в брой и ценности
  ИТ услуги за кеш мениджмънт
  Услуга за поддържане на ATM
  Eлектрохимична защита на ценности при транспорт
  ИТ система за кеш мениджмънт

УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА ОТ 
КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР (КЦ)
  Управление от Контролния Център (КЦ), обезпечаващ   

     сигурността на стационарни обекти
  Управление от КЦ, обезпечаващ сигурността на        

    подвижни обекти
  Управление от КЦ чрез патрулни екипи за намеса

ОБЩЕСТВЕНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ  и ТРАФИК 
КОНТРОЛ
  Оборудване за полицейски части
  Системи за техническа поддръжка
  Специално охранително оборудване
  Оборудване за обществения транспорт
  Интегрирани системи за железопътна сигурност
  Интегрирани системи за сигурност на летищата
  Оборудване за контрол на багаж и хора
  Паркинг системи
  Специални превозни средства за охрана на транспорта

ИТ СИГУРНОСТ и УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ (sBIT)
  Смарт карти
  ATM – Кеш машини /терминали за плащане/
  Технологии за идентификация / биометрия
  Банково оборудване
  NFC / RFID Технологии, безконтактни технологии
  Оборудване за производство на карти
  Картови компоненти
  Картови четци
  Картова персонализация
  Антивирусен софтуер
  Интернет сигурност
  Aнтиспам програми
  Криптиране
  Възстановяване след бедствия и аварии
  Сигурност на безжичния интернет
  E-mail - IM Сигурност
  Системи за засичане на влизане с взлом
  ИT Следователи
  Управление на сигурността
  Обучения по сигурност
  Виртуални Частни Мрежи (VPN)
  Биометрия
  Установяване на съответствие
  Токен устройства
  Филтриране
  Органи по сертифициране
  Консултации по ИТ сигурност
  Складова сигурност
  (SW/HW) кодирана ИТ платформа & разработка за МСП
  (SW/HW) кодирана ИТ платформа & разработка за  

     корпоративни бизнес ползватели
  Специализирани (SW/HW) защитени ИТ платформа &  

     разработка
  платформа & решение за съхранение на данни (SW/HW)
  Системи за управление на документи
  Разработки за електронни продажби
  Разработки за електронно правителство
  Кодирани радио комуникации
  Сигурност на информацията за мобилни комуникации

  ПРОФЕСИОНАЛНИ АСОЦИАЦИИ

  ПУБЛИКАЦИИ ОТНОСНО СИГУРНОСТ и СИГУРНОСТ  
    НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аãåíöиÿ БУЛГАРРЕКЛАМА ЕООД     
1784  София, бул. Цариградско шосе 147

тел.: (+359 2) 9655 304, 9655 318; факс:(+359 2) 9655 231
e-mail: safety-security@iec.bg

http://www.iec.bg

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ЦПОПКФО ЕООД
София 1058, ул. Искър 9
Тел./ Факс: (+359 2) 981 66 26, 989 72 40
E-mail: fairs@bcci.bg
http://www.bcci.bg/fairs/security 
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