
                                                     СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДЛАГАЩИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

 

№ Производител /име, адрес, контакти/ Предлагани продукти 

1. „БГ СТИЛ ФЕШЪН“ ЕООД 

Гр. Харманли, ул. „Васил Левски“ 68 

e-mail: bg_style2001@abv.bg; тел.: 0889634902  

Георги Атанасов- управител 

Предлагат разработени модели на защитни 

предпазни  маски за многократна употреба. 

Производство на лични предпазни костюми 

за многократна употреба. 

2. „Адриана Роберт 1995“ ЕООД 

гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ №52 

e-mail: a3riana@abv.bg; тел.: 0894520884  

Предлагат предпазни маски за многократна 

употреба, трислойна. 

С готовност за производство на предпазни 

костюми. 

3. Национален съюз на трудово-производителните кооперации  

Кооперативен клъстер българия  

Гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №11 

e-mail: office@cluster.coop; cluster@tpkunion.com  

тел.: 02/980 59 45; 0888401266 

Стилиян Баласопулов, председател на НС на ТПК 

Предлагат лицеви полумаски двуслойни за 

многократна употреба от нетъкан текстил и 

от памучен текстил; лицеви полумаски 

трислойни от памучен плат.   

 

4. „Дизайнер Консептс“ ЕООД 

Гр. София, ж.к. Хладилника, Данаил Дечев 2, ет.7 

e-mail: sergio_barbagallo@dc-bg.net ;  

тел.: 0894670263 

Сержо Барбагало –мениджър производство    

Предлагат предпазни респираторни 

полумаски от плат 

 

5. „Булярнс“ ЕООД 

гр. Монтана, ул.“ Васил Левски“ 20 , ет.1, офис 1 

e-mail:info@bulyarns.com; www.bulyarns.com 

тел.: 096306800; 0878306803  

Предлагат многопластови маски за 

многократни употреба.   

 

6. „Авто Питон“ ООД  

гр. Шумен 

Диян Дочев-управител 

e-mail: piton.bg@gmail.com 

тел.: 0896 687 943 

Предлагат да изработват предпазни 

гащеризони.   

 

7. „Белотекс -95“ АД 

гр. Златоград, ул. „Прогрес“ №1 

тел.: 03071/20-71; 0894744888 

e-mail: belotex.bg@abv.bg 

Предлагат гащеризони за многократна 

употреба 

Маски непромокаеми за многократна 

употреба 

Защита за очи – шлем 
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8. „Сивен България“ ООД 

гр. София, бул.“Черни връх“ №47 

тел.:0899 19 77 50 

w: www.siven.com 
e-mail: s.venev@siven.com 

Предлагат предпазен гащеризон от 

водоустойчив, мембраниран плат с 

водоустойчив цип 

9. „Интекстред“ ЕООД 

гр. Пазарджик, ул. Пловдивска № 107 

Телефон: 0878939331 

http://www.intextred.com 

Предлагат трислойна медицинска маска за 

еднократна употреба 

 

10. "Жизатекс" ООД 

Производствена база - с. Брестник, обл. Пловдив 

e-mail: jizatex@gmail.com 

тел. 0897 80 80 70 

Любляна Иванова   

Предлагат трислойна предпазна маска за 

лице 

 

11. Тони' К  ЕООД 

Гр. Пловдив 

Ина Кьосева 

тел.: 0878 89 77 86 

e-mail: ikyoseva@tony-k.com 

www.tony-k.com 

Предлагат предпазни маски от 

полипропилен 3 пласта; текстилни маски 2 

слоя; Възможности за производство на 

защитни облекла.   

 

12. Модна Къща Адора  

гр. Карлово, ул. „Околовръстен път“ 17 

Таня Методиева 

тел. 0889310101  

e-mail: taniood@abv.bg   

Предлагат предпазни маски: четирислойни 

и три пласта памучен материал;   

 

 

13. „Ройтекс“ ЕООД 

гр. Кърджали,  

ул.“Васил Априлов“ №2 

инж. Хакан Рюстемов 

тел.:088 7800478;  e-mail: hakanryustemov@abv.bg  

Предлагат производство на предпазни 

облекла и маски за лице; 

 

14. 

 

 

 

 

„Делта Технолоджи Итернешънъл ООД“ 

Моника Петрова, Офис мениджър 

 Ruse, Str. Ticha n. 15 

e-mail: secretariat@deltatechnologyltd.com  

Предлагат предпазни маски за цяло лице  
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15. „ТИМ ТЕКС„ ЕООД 

гр. Белоградчик, бул. „ цар Иван Срацимир „ №2,  

тел. 0889 744 737 

Татяна Пунчева 

Изработка на предпазни маски трипластови 

с джоб от плат   

 

16. BE PRINT 

Тел.: 0885 524 480  

Людмила Иванова 

info@beprint.bg 

гр. София, ж.к. Дружба 2, бул. Цветан Лазаров 113  

Предлагат предпазни шлемове 

 

  

17. БУЛГЕД ООД  

0894 346 560 

02 8061 145 

Анастасия Салабашева 

Мениджър Маркетинг и продажби 

office@bulged.net  

Предлагат предпазни шлемове 

18. РД Студио ООД 

Лъчезар Рудов – управител 

Тел.: 0888860515 

Тел.: 0888 853 007 

E-mail: rdstudio.ood@gmail.com 

Гр. Пловдив 

  
Предлагат предпазни шлемове 

19. NEW IDEAS 

Тел.: 0878 563 347 

Георги Виденов, президент 

g.videnov@newpartners.bg  

Предлагат предпазни шлемове 

20. ПРОЛЕТ ЕООД 

Тел.: 0899 906 926 

Пламен Чонев 

гр. Димитровград 

Предлагат аксесоари за лицева защита 

срещу пръски 

21. МОДЕЛ ММ РУСЕ ООД 

+359 885 50 29 52 

Явор Маринов 

javorm@model-mm-ruse.com 

Предлагат предпазни шлемове 

22. НИКО Технологии ООД  

гр. Габрово,  тел.: 088 25 19 666 | info@nikotechnologies.com  

www.nikotechnologies.com  

Предлагат предпазни шлемове 
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23. Камтекс 84 EООД, 

бул. „Кукленско шосе“ 17, Южна промишлена зона, Пловдив 

моб.: 0882 27 94 42, 

e-mail: sofia@kamtex84.com  

Имат готовност за производство на 

защитно работно облекло 

 

24. „БТБ България“ АД,  
Гр. Русе, бул. България 125 

тел.: 082813610; e-mail& btb@btbugaria.com    

 Предлагат производство на 

специализирана екипировка 

25.  „Мизия 96“ АД, 

гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ 7 

тел.: 064800581; e-mail: mizia96ad@bulmail.net;   

Предлагат производство на защитни 

медицински облекла 

26. „Иверо Про“ ООД 

гр. София, бул. „Владимир Вазов“ №6 

тел.: 02/943-32-30; e-mail: contact@iveropro.com  

Предлагат производство на различни 

защитни средства 

27. „Тюхе 1991“ ЕООД 

гр. Добрич 

ул. „Бачо Киро“ 39 

tuhe@yahoo.com  

Даниела Атанасова 

Тел.: 0878 667 374 

Предлагат санитарни маски 

28. „Зографа“ ООД 

гр. Пловдив 4003 

район р-н Северен 

ул. Георги Бенев No 9 

тел.: 032/962 658; 0886 880 335 

e-mail: zografa@zografa.com  

Предлагат предпазни шлемове и екрани 

29. „Князете София“ ЕООД 

гр. София, ж.к. „Люлин“, бл.909 П, ет.5, ап.13 

Тел.: +359899936654 

Предлагат производство на маски за 

многократна употреба 

30. ВМЗ - Пеппер модна индустрия ООД 

Адрес и телефон за контакт 

гр. Карлово, бул. „Освобождение“ 

тел. 0887 933 933 

e-mail: lbakardjiev@hotmail.com 

Предлагат памучни /100%/ маски за 

многократна употреба с регенериращ 

филтър с активен въглен от костилки на 

кайсия, СЕ сертификат 
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31. АПОЛО ООД  

с адрес: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 29, вх. Б,  

тел. + 359 88 5891281, +35928680157 

e-mail: office@apolo.bg 

“АПОЛО” - компанията има собствен развоен център и повече от 20г. 

опит при разработка, производство и доставка на професионални 

защитни мембранни облекла за клиенти от редица държави в Европа и 

България. 

Предлагат защитни гащеризони за 

предпазване от бактерии и вируси 

„Технически текстил PEM“ 

32. АГЛИКА ТРЕЙД ООД  

с адрес : гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“№ 73А,  

тел. за контакт 0888/453-094; 062/602-102 

e-mail: aglika@aglika.bg 

Предлагат защитни гащеризони за 

предпазване от бактерии и вируси 

„Технически текстил PEM“ 

33. МАК АД 

с адрес : гр. Габрово, бул.“3-ти март“ № 9 

тел: 066 801 264 

e-mail: secretary@mak.bg 

Предлагат водонепроницаеми гащеризони 

с двуслоен ламинат за многократна 

употреба, изработени от мембрана от 

полиуретан 

34. „БУЛТЕКС 99“ ЕООД 

с адрес: гр. Пловдив, бул.“Карловско шосе“ № 8 

тел. 32/909 700; 0700 13 200; 0885 999 906 

e-mail: office@bultex99.com 

Предлагат различни защитни средства 

35. 

 

ЕТ “ЕМИЛ ЧАУШЕВ“ – ЕМФАТО- ЕМЕЛ ХАШИМОВ“ 

„СИМЕНА“ ООД  

с адрес: гр. Хасково, ул. Балатон №11, тел. за контакт: 0888 70 22 11 

e-mail: deni.chausheva@gmail.com 

 
 

Имат възможност за изработка на защитни 

облекла за многократна употреба и 

предпазни маски.  

36. „ЕЛПРОМ ЕМЗ“ ООД 

 с адрес: гр. ШАБЛА, ул.”Нефтяник”№38 

телефони за контакти : 

управител +3595743 / 45 – 68 

факс/тел.секретар +3595743 / 50 – 20 

е-mail : elpromemz@mbox.infotel.bg 

Предлагат предпазни лицеви шлемове.  

37. „БОГАРА“ ООД 

с адрес: гр. Свищов 5250, ул. "Никола Петков" 5  

тел. за контакт: 0886333666; 

е-mail : bogara@abv.bg 

Предлагат производство на защитни 

облекла и защитни маски. 
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38. „БУЛТИМИ“ ЕООД 

гр. Якоруда 2790 

ж.к. Промишлена, Aдминистративна сграда No 1, ет. 2 

тел. за контакт: 0879484772; 

 е-mail : bultimi@gmail.com 

Имат възможност за изработка на защитни 

облекла за многократна употреба и 

предпазни маски.  

 

39.  „МОДНА КЪЩА ЛЮСИЛ 1“ ЕООД  

С адрес: Пловдив, ул.Янко Сакъзов №12.  

тел. за контакт: Людмила Гигова, управител: 0888304952; 

е-mail: mklucil1@gmail.com   

Имат възможност за изработка на защитни 

облекла за многократна употреба и 

предпазни маски.  

 

40. „Биджой“ ЕООД  

гр. София, 

ул. „Васил Петлешков“1, 

дясна сграда, ет.2 

тел. за контакт:  +359897820053 Цветелина Нанева, 

е-mail: office@realizatori.com 

Предлагат предпазни шлемове за лице и 

защитни прегради 

 

41. 

„ТРАНС – МАР АДВЪРТАЙЗИНГ“ ООД 

гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл.307, вх.12, ет.2 

тел. за контакт: 0899 994 073 Веселина Радова, 

е-mail: office@tmadvertising.bg 

Предлагат изработка на предпазни 

шлемове за лице. 

 

 

42.  

„СЪРКЪЛ БРИК“ ЕООД 

гр. София, ул. Росица №13,  

тел. за контакт: 0877 855 737 Милен Георгиев,  

е-mail: okrostech@gmail.com 

Предлагат производство на предпазни 

шлемове за лице. 

 

 

43. 

„ПЛАМЕН СТИЛ“ ЕООД 

гр. София , 

ж.к. Люлин бл. 528 ет.6 ап.17, 

тел. за контакт: 0879637860 Пламена Петрова,   

е-mail: pr@plamenastyle.com 

Предлагат изработка на защитни облекла и 

маски 

 

 

44. 

„РОССА ГРУП“ ЕООД 

гр. Разград, ул. Странджа №55 

тел. за контакт: 0898686377 Росен Русев,  

е-mail: rossa_rz@abv.bg 

Предлагат изработка на предпазни лицеви 

шлемове. 
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45. 

„ЛОКЪР РУУМ“ ООД 
гр. София, ж.к. Княжево, ул. Райска градина №41, ет.3 

тел. за контакт: 0888007871 Полина Баева 

е-mail: info@lockerroom.bg 

Предлагат да изработват предпазни маски и 

облекла 

 

 

46. 

„КОСЕ БОСЕ 2000“ ООД 

гр. Пловдив, бул. Освобождение №75, бл.191, вх. Б, ет.9 

тел. за контакт: 0899554558  Костадин Костадинов 

е-mail: theemanuil7@gmail.com 

Предлагат изработка на предпазни 

шлемове за лице.  

 

 

47. 

„Лейди София 2018“ ООД 

гр. София, ж.к. Свобода, Рожен №25 

тел. за контакт: 0888524611 

е-mail: petar.konov@ladysofia.eu 

Предлагат изработка на многократни 

предпазни маски от микрофибър. 

 

 

48. 

„ДИЕЛ СПОРТ“ ЕООД  

гр. София, ул. Граф Игнатиев №23, ет.3 

тел. за контакт: 0879 388 647 

e-mail: milena@dielsport.com 

Предлагат да изработват защитни облекла с 

мембрани 

 

50. 

„Вени Стил“ ООД 

гр. Пловдив, ул. Шести септември № 260 

тел. за контакт: 032/620505, факс: 032/628976 

e-mail: info@venistyle.com 

Предлагат производство на трислойна 

маска тип медицинска, гащеризони с 

качулка и високи калцуни с връзки. 

51. „ЛИЛИЯ -90- ВАКАРЕЛОВИ И С-ИЕ“ СД 

гр. София, ж.к. Борово, бл.14, вх. А, ет.5 

тел. за контакт: 0888329746 Смилена Вакарелова 

e-mail:  divex@mail.bg 

Предлагат производство на трислойни 

текстилни маски за многократна употреба. 

 

 

52. 

„ЛАЗАРОВ ДИЗАЙН“ ЕООД 

гр. Варна, ул. Георги Бенковски“ 79, ет.9, ап.38  

тел. за контакт: 0879 529 559 - Петър Лазаров;  

0876 588 854 - Николай Параскевов 

e-mail: office.lazarovdesign@gmail.com 

Предлагат изработка на предпазни 

шлемове за лице. 
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53. 

„РОТОПЛАСТ“ ЕООД 

гр. Петрич, ул. Места №3 

тел. за контакт: 0879052947; 0745 60 584 

 

 

e-mail: rotoplastsales@gmail.com 

 
 

Предлагат изработка на предпазни 

шлемове за лице 

 

54. 

„ЕРИМ“ ЕООД 

гр. Хасково, ул. Захари Стоянов №77 

тел. за контакт: 0888657627. 

e-mail: elmaz@diamond-sport.com  

Производство на предпазни маски за 

многократна употреба 

 

 

55. 

„СИНАН –ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“ ООД  

Гр. Видин, к-с "Панония" бл. 4 вх. З ап.157  

тел. за контакт: 0899591399 

e-mail: gdboec@abv.bg 

Предлагат да шият маски без заплащане 

срещу предоставени материали и мостра.    

 

56. 

„РОБСОВ“ ЕООД 

гр. Свищов 5250 

ул.”Георги Тишев” № 10 

тел. за контакт: 0878 68 01 90 Росица Петрова ,  
e-mail: robsov@gmail.com 

Предлагат производство на трипластови 

маски от нетъкан текстил с метална 

вложка.  

 

57. 

„БОКС МАКС“ ООД 

гр. София, ж.к. Стрелбище, бл.99, вх. В, ет.6    

Тел. за контакт: 0885 160 334  Роберт Димитров 

e-mail: robert.dimitrov@robiwoods.com 

Предлагат производство на предпазни 

шлемове за лице 

 

 

58. 

„ДИТЕК-СМ“ ООД 

Гр. Враца, ул. Илинден №10 

тел. за контакт: +359897830196 Стефан Любенов 

е-mail: stefan.lyubenov@ditexbg.com  

Предлагат изработка на предпазни маски за 

лице за многократна употреба 

 

 

59.  

„БГР НЕТ“ ЕООД 

гр. София, пл. Гарибалди №2, ет.4, ап. офис 414 

тел. за контакт: 0896 860930 Румен Ризов 

с. Шишковци 

Предлагат изработка на предпазни маски за 

лице за многократна употреба 

mailto:rotoplastsales@gmail.com
mailto:elmaz@diamond-sport.com
mailto:gdboec@abv.bg
mailto:robsov@gmail.com
mailto:robert.dimitrov@robiwoods.com
mailto:stefan.lyubenov@ditexbg.com


 

60. 

„РАДЕКС-РР“ ООД 

Гр. Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев № 102, вх. А 

тел. за контакт: 0888/78 77 84  Светлана Радева 

e-mail: radeks@abv.bg 

Предлагат изработка на предпазни маски за 

лице 

 

 

61. 

„ДИГИ 84“ ООД 

гр. Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски“ №9 

тел. за контакт: 089 666 1879  Йордан Караасенов 

e-mail: yordan.karaasenov@abv.bg 

Предлагат производство на предпазни 

шлемове и маски от нетъкан текстил 

 

 

63. 

„ПОЛИМЕТА“ ЕООД 

Гр. Стара Загора, ул. Железни врата №10 

тел. за контакт: 0887094353 Павлина Кръстева  

e-mail: pmoffice@polymetabg.com 

Произвеждат гащеризони със средна 

степен на защита, полумаски за еднократна 

и многократна употреба и медицински 

престилки за еднократна употреба. 

 

64.  

„ТЕХНО ПРЕС“ ЕООД 

Гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев №57 

тел. за контакт: 0886 188 013 Кънчо Славчев 

e-mail: kslavchev@technopress.bg 

 

Предлагат изработка на картонени 

предпазни шлемове 

 

65. 

„КОРС“ ООД 

Гр. Варна, ул. Уилям Гладстон, бл.6, вх.В, ет.7 

тел. за контакт:: 0898 61 28 54 Павел Николов 

e-mail: kors.sofia@gmail.com 

 

Предлагат изработка на предпазни 

шлемове 

 

66. 

„ХАКХАЙВ“ ЕООД 

Гр. София, кв. Полигона, бл.43, вх.2, ап.90  

 тел. за контакт: 0897609911 Николета Иванова 

e-mail: nikoletteven@gmail.com 

 

Предлагат изработка на предпазни 

костюми, маски, ръкавици, калцуни и 

шлемове. 

 

67. 

„КАТЕРИНИ ТЕКСТИЛ“ ЕООД 

гр. Перник, ж.к. Тева, ул. Република №1 

тел. за контакт: 0878 270 476 

email: boryana@katerinitextile.com 

Предлагат изработка на защитни маски и 

предпазни облекла срещу предоставени 

материали 

mailto:radeks@abv.bg
mailto:yordan.karaasenov@abv.bg
mailto:kslavchev@technopress.bg
mailto:kors.sofia@gmail.com
mailto:nikoletteven@gmail.com
mailto:boryana@katerinitextile.com


68. „ВИНТИДЖ СТАЙЛ“ ЕООД 

гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. Казабек №53А 

тел. за контакт: 0888 49 25 26 Пепа Ананиева  

e-mail: office@pepielegant.com 

Предлагат изработка на предпазни маски от 

текстил 

69. „НИМЕК“ ООД 

гр. Русе, ул. Дондуков Корсаков №42 

тел. за контакт.: 0886735605 Росица Даскалова 

e-mail: nimek@ruse-bg.net 

Предлагат производство на предпазни 

шлемове, маски за многократна и 

еднократна употреба, филтър с активен 

въглен  

70. „ВИОМОДА“ ЕООД 

гр. Пловдив, ул. „Ландос“ №4 

тел. за контакт:  359 2 452 29 64 Снежана Атанасова 

e-mail: sofia@advantageaustria.org 

Предлагат изработка на предпазни маски  и 

защитно облекло 

71. „МП ИНЖЕНЕРИНГ-78“ ЕООД 

гр. София, ул. Бигла №48 

тел. за контакт: 0888639474 Михаил Истатков 

e-mail: mpengineering@abv.bg 

Предлагат изработка на предпазни маски от 

нетъкан текстил 

72. „ИДЕАЛ БЪЛГАРИЯ’’ ЕООД 

гр. София 1700 

район р-н Студентски 

ж.к. Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" No 80, ет. 7, ап. 52 

тел : +359 899 916 061; +359 899 916 043 Катерина Стайкова 

e-mail: office.idealbg@gmail.com  

Предлагат санитарно-хигиенен предпазен 

лицев екран PFS-19 .  

73. "Софи ВМВ" ЕООД 

гр. Пещера, ул. "Е. и Т. Кънчеви" 6А 

за контакт: София Вачкова тел.: +359899368723; 

Веско Вачков тел.: +359895718530 

e-mail:   sophy.v@gmail.com; sofiv_vv@abv.bg 

Предлагат трислойни нетъкани текстилни 

маски за многократна употреба с ниво на 

защита FFP1 и FFP2. 

74. „Имел Дизайн“ ООД  

гр. София, ул. "Антон Кецкаров" 17; 

за контакт: тел.: 02 / 927 83 83; GSM: 0888 51 73 97, 

e-mail: contact@imeldesign.net 

Предлагат изработка на защитни прегради 

и шлемове. 

75.  „ДЖИПИТИЕС“ ЕООД  

гр. София 1202, ул. „Г. С. Раковски“ 34; 

за контакт: тел.: 0888440304 Гергана Новева  

e-mail: gergana.noveva@gptsprintshop.com 

Предлагат изработка на защитни шлемове. 

mailto:office@pepielegant.com
mailto:nimek@ruse-bg.net
mailto:sofia@advantageaustria.org
mailto:mpengineering@abv.bg
mailto:office@ingilizgroup.com
mailto:sophy.v@gmail.com
mailto:sofiv_vv@abv.bg
mailto:contact@imeldesign.net
mailto:gergana.noveva@gptsprintshop.com


 

76. 

„МИРВАНА“ ООД 

гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ №37 Г,  

за контакти: тел.: 0618 68 204; 0887 425768, факс: 061864933 Николай 

Рашков; e-mail: mirvanago@yahoo.com   

Произвеждат защитни маски от нетъкан 

текстил и облекла за многократна 

употреба. 

 

77. 

„БТЛ Индъстрийз“ АД 

гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8 

за контакти:0888 523416 Георги Петков 

e-mail: petkov@btl.bg 

Произвеждат защитни маски за лице с ниво 

на защита FFP2 

 

78. 

„Треа-44“ ЕООД 

гр. София, ул. Цар Симеон № 85 

за контакт: 0892 214 871, 0888 887298 Милен Узунов 

e-mail: milenuzunov@gmail.com 

гр. Варна, ул. “Дунав” № 5 

за контакт: 0895 653 957 

Произвеждат еднократни и многократни 

предпазни маски, гащеризони, престилки, 

комплекти, калцуни, шапки.. 

79. НджМ груп ЕООД 

гр. Мездра 3100 

ул. Роза 14 

за контакт: 0889217139 - Николай Джанабедски 

 

Производство на предпазни маски,100% 

памук, хидрофобирани/непропускащи 

 

mailto:mirvanago@yahoo.com
mailto:petkov@btl.bg
mailto:milenuzunov@gmail.com

