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The visit of the Federation of Israeli Chambers of Commerce 
to Bulgaria in December 2006. 

 
 
BUSINESS DELEGATION 
 
 
 
 
 Company Representative 

and Position 
Short Profile Interest in Bulgaria 

1 ARIEL M.D.A 
TECHNOLOGY & 
BUSINESS CONSULTING 
LTD. 
ariel@arielfinance.co.il 
Tel: 972- 6719399-8  
 
 

Mr. Ariel Mayo ARIEL FINANCE е международна 
компания, която предлага всестран-
ни финансови услуги в частния и 
обществен сектори. Фирма с  
традиции от три поколения с 
установени прогресиращи бизнес 
отношения с много международни 
банки, издатели на финансови 
инструменти, тръстови фондове и 
частни и институционни източници.  
 

ARIEL FINANCE търси и 
осъществава  възможни проекти, 
нуждаещи се от финансови 
решения.   
Специализирана основно в 
търговско финансиране, 
недвижими имоти (бизнес или 
офис центрове, хотели, 
логистични центрове, складове), 
промишлено, банкови сливания. 
Ariel Finance търси също 
осъществяване на връзки с 
българската бизнес общност. 

2 ZIPI BARNOY 
zbarnoy@magicsolution.co.il
Tel: 972-3-936-2519 
 

Ms. Zipi Barnoy
  

Експертно, интегрирано и успешно 
бизнес промоциране и развитие. 
Специализирана индивидуална 
помощ за ефективна и хармонизи-
рана промана вътре в организациите

Малък и среден бизнес. 
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3 YOSSI SHACHAR SAFETY 
& MANAGEMENT 
CONSULTANTS LTD 
riftin@yssafety.co.il  
yossi@yssafety.co.il 
Tel: 972-9-7666203 

Mr. Hanan 
Riftin 
 
and 
 
Mr. Yossi 
Shachar         

Yossi Shachar Safety & Risks 
Management Consultants Ltd 
разполага с 10 консултанти експерти 
в строителни, пожарни, човешки 
фактори, hi- tech и ергономия. 
Осигурява отлични услуги 
фокусирани върху превенция от 
инциденти. 

Консултации по управление на 
безопасност и  риск. 
                                            
Сътрудничество по въздушно 
карго и специализирани полети. 
 

4 ADRIA IMPORT EXPORT 
LTD 
adgroup@map-art.co.il 
Tel: 972-3-5053160 

Mr. Zeev Fire Вносители и дистрибутори на 
еднократни пластмасови и хартиени  
празнични и кухненски артикули  от 
1977.  

 

5 LAMED INVESTMENT & 
TRADE CO. LTD 
lamed@lamedltd.co.il 
Tel: 972-3-5463536 

Mr. Zvi Lamdan Lamed е една от най-старите вносто-
износни компании в Израел, 
търгуващи със: стоманени продукти, 
олово, алуминий, химикали, хартия, 
лекарства, пластмасови суровини, 
петрохимикали, храни, цитрусови 
плодове, сокове, концентрати.  

 

6 VARON – JACK 
varon-j@zahav.net.il     
Tel:972-3-5566560 

Mr. Varon 
Shmuel 

Varon Jack е фамилен бизнес, 
тапицерски стоки на едро от повече 
от  50 години. 
Търгува с изкуствена кожа, платове 
и офис мебели, дивани и градински 
мебели. 
Jack Varon представлява 
производители на тарицерски 
инструменти, изкуствена кожа и 
платове. 
Сред клиентите има: институции, 
хотели, ресторанти, старчески 
домове и частни домакинства. 

Изкуствена кожа и платове. 
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7 A. OMER & CO 
shimrit@oa-lawyers.com 
Tel:972-3-5661335 

Ms. Shimrit 
Ohana 

Правна фирма - Omer Yuster & Co 
lawyers & notary. Практика по 
международно гражданско право, 
търговско право и недвижими имоти 
в Израел и Европа. Осигурява 
правни услуги на търговски фирми в 
Израел и Европа, както и на 
европейски фирми действащи в 
Израел. Фокусира се върху 
представителство на недвижими 
имоти, high tech, инвестиции и 
промишлени предприятия–регистра-
ция на фирми, планиране на данъци, 
комплексни сделки и договори, 
движение на работници и спорове в  
20 европейски страни. Основно 
дейност: Белгия, Германия, Италия, 
Испания, Холандия. 

Създаване на корпорация 
 

8 MAGAL SECURITY 
SYSTEMS LTD. 
pizen@magal-ssl.com 
Tel: 972-3-5391444 

Mr. Dany Pizen 
 
 
  
 

Magal Security Systems, Ltd. От 20 
години е водуща в охранителната 
промишленост, в разработване, 
производство и търговия с  Perimeter 
Intrusion Detection Systems. Нашите 
системи са инсталирани в повече от  
75 страни, защитаващи летища, 
граници, ядрени съоръжения, 
военни бази, комуникационни 
центрове, строгоохраняеми затвори, 
правителствени съоръжения и др. 
Magal има клонове в САЩ, Канада, 
Meксико, Англия, Германия, 
Румъния и офис в Китай.  
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9 S.A.E AFIKIM 
Catherine@afimilk.co.il 
ronen.koll@afimilk.co.il 
Tel: 972-4-6754281             
 

Mr. Ronen  Koll  
 

S.A.E. Afikim  е основана в началото 
на 70'те и е пионер във въвеждане 
на електрониката в млечната 
промишленост. Първеят електронен 
млеко-метър е разработен от  Eli 
Peles, който създава нова филосо-
фия  за млекодобива. S.A.E. Afikim 
разработва, произвежда и търгувя с 
компютаризирани системи за млечно 
управление. Tърговската марка 
Afimilk се състои от млеко-метър, 
индиведуална идентификация на 
кравата, крачкомер, софтуеър за 
управление и анализ, сортиране, 
теглене и автоматизирано 
индивидуално хранене за фермата. 

Възможности за предлагане на 
продукцията. 
 
Потенциални инвеститори.             
 
 

10 ASSA INTERNATIONAL 
LTD 
assaint@bezeqint.net  
Tel: 972-3-5046808 

Mr. Joseph 
Assa 

Международно бизнес развитие и 
организация на проекти : енергетика, 
недвижими имоти, консултации, 
проекти за околната среда и 
обществен транспорт. 

 

11 P.R.T METAL 
INDUSTRIES. 
prt@netvision.net.il 
Tel: 972-8-8585568   

Mr. Isaac  
Pesah  
 

Стар и изпитан семеен бизнес, 
Владее български език.  

Внос и износ на  свързващи 
елементи  (болтове , гайки, 
шайби, анкъри и клеми) Интерес 
към Joint Venture ,  инвестиции  

12 The Jerusalem Chamber of 
Commerce. 
jerccom@inter.net.il  
Tel: 972-2-6254335 
CO-OP Jerusalem 

Rami Mendel CO-OP is е водеща верига 
супермаркети  в  Йерусалим с 29 
филиала. 

Среща с ръководни 
представители на големи вериги 
супермаркети. 

13 M. Sides and Son 
Tel: 972-8-9282888 
Tel: 972-54-4333701 
Uri@sides.co.il  

Mr. Uri Zadok Внос и търговия с потребителски 
стоки. 

Бизнес дейности 



 5 

 Company Representative 
and Position 

Short Profile Interest in Bulgaria 

14 Galil Engineering Group 
Tel: 972-4-9837428 
regevor@zahav.net.il  
A. B. Technon 
Tel: 972-3-
6233777/6233729 
 

Ms.  Daphna 
Regev  
 

The Galil Group е инженерингово 
предприятие. Състои се от шест 
дъщерни фирми и общо 250 
служители и осъществява 
инженерингови услуги на едно 
место. Създадена през 1984, Galil е 
частна компания. 
Galil се обединява под лозунга “Един 
екип, една цел”. Партнира си с 
клиентите за проектиране, 
разработване, изграждане и 
управлява многобройни промишлени 
проекти прекроени за заявките на 
индивидуални клиенти. 
A.B. Technon е втората по големина 
фирма за архитектура и 
инженерингов дизайн в Израел. 
A.B. Technon се специализира в 
проектиране на различни 
агрикултурни и агро-промишлени 
съоръжения. Те включват: Ферми за 
млечни продукти, проекти за 
птицеферми, кланици, парници, 
Обработка на храни и др. 
A.B. Technon е водеща в Израел при 
дизайн на ферми за млечни 
промишленост, включващи всичко 
прилежащо- инфраструктура и 
аспекти за защита на околната 
среда. 

Galil Engineering Group и A.B. 
Technon си сътрудничат в 
планиране и създаване на 
селскостопански и агро-
промишлени проекти.  
Фирмите проявяват интерес към  
dairy barn projects, агро-
промишленост: фабрики за храни, 
заводи за производство на млеко. 
Още към промишлени заводи, 
които се нуждаят от укрупряване 
или обновление. 
 
 
 

15 Adv. Yitzhak Krispin 
Tel: 052-8909575 
Tel: 03-6325099 
ikros@zahav.net.il 
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16 RDT Ltd. 
Tel: 972-3-645-0701 
Tel: 972-50-733-2800 
tadir@rdt.co.il 
 

Ms. Tali Adir 
 

Осигурява решения в областта на 
мениджмънт на данни и 
съхраняване.  
Осигурява интегриране, 
консултиране и оказващи 
съдействие екипи с пълни познания 
в  IT пространството. 

Търси локален партньор за 
изграждане на операции в 
България. 
 
 

17 Y.L.GROUP LTD 
Tel: 972-8-9430189 
       972-52-2539237 
 ylezra@bezeqint.net  

Mr. Lior Ezra 
and Mr. Yacov 
Ezra 

YL Group е специализирана в 
изграждане на телекомуникационни 
прекъсвачи и клетъчни парцели. 
See profile Attached. 

 

18 Glazman International Trade 
Ltd 
Tel: 972-8-9714353 
Fax: 972-8-9719358 
Mob: 0050-5244 571 
glazman@inter.net.il  

Mr. Joseph 
Glazman 

Glazman International trade Ltdе 
търговска компания, която се занимава 
с хранителни стоки (олио, конфитюри, 
консервирани продукти като риба, 
зеленчуци, варива /бобови растения/ и 
др. 
 
 

Търси нов хранителни и 
нехранителни продукти за 
супермаркети, кетеринг и т.н. 
 

 
 


