АНОТАЦИЯ
Видекс АД е създадена през 1990 г. с основен предмет на дейност
маркетингова, инженерингова, производствена, търговска дейност и услуги в
страната и в чужбина. Няколко години след създаването си фирмата се занимава
предимно с износ на взривни материали, главно в Република Македония.
През 1994 г. съвместно с Миненерго ООД учредява дружество
Нитробалкан ЕООД, занимаващо се предимно с транспорт и спедиция на опасни
материали. На основание Наредбата за извършване на опасен превоз на товари
по шосе /АДР/ дружеството е едно от първите в България, което закупува
товарен автомобил „Мерцедес” с товароносимост 20 тона, сертифициран за
превоз на опасни товари Клас 1.
През 2000 г. на основание Решение на НС от 02.07.1997 г. за
раздържавяване на военно-промишленият комплекс и с цел разширяване на
дейността си е образувано акционерно дружество „Миджур 99”, което закупува
завод за производство на прахообразни взривни материали и средства за
взривяване, а именно завод „Миджур”, с. Горни Лом.
С оглед концентрация на производство, търговия и спедиторска дейност,
от февруари 2004 г. трите фирми ВИДЕКС ЕООД, МИДЖУР 99 АД и
НИТРОБАЛКАН ЕООД се преобразуват чрез вливане в акционерно дружество
Видекс, при което са концентрирани всички основни дейности и в това
отношение разработването и създаването на нови взирви вещества, отличаващи
се от произвежданите до момента с по-висока ефективност, безопасност при
работа с тях и минимално вредно въздействие върху околната среда.
По късно същата година дружеството създава и пуска в експлоатация цех
за производство на грубодисперсни амонити ГДА и АНФО Л.
През 2004 г. е построен и оборудван нов цех за асемблиране на
неелектрическа система „Видексдет” и цех за производство на пластмасови и
гумени изделия, съставна част от компонентите за нея.
Дружеството притежава Сертификат за качество ISO 9001:2000 за
успешно внедрена и приложена Система за управление на качеството. Всички
произвеждани материали притежават Сертификати за изследване на типа и за
съответствие с типа, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценка
на съответствието на взривни вещества за граждански цели.
Освен това, продуктите на ВИДЕКС притежават сертификат за
безопасност CE марка, в съответствие с Директива 93/15/EEC на Европейската
комисия.
В дружеството е внедрена и успешно работи система за управление на
качеството ISO 9001:2000 и системите ISO 14001 за управление на околната
средда и OHSAS 18001 за управление на безопасните условия на труд, а
продуктите притежават сертификат за безопасност CE марка, в съответствие с
Директива 93/15/EEC на Европейската комисия.
Понастоящем във Видекс има изградени следните звена:
1.
Завод „Миджур” с. Горни Лом за производство на промишлени
взривни вещества по следната производствена програма: - Прахообразни

амониево селитрени взривни вещества от типа на Амонит 6 с диаметри от Ф 28 –
Ф 90
- Предохранителни взривни вещества Балканит, Скаленит, Метанит
- Водонапълнени взривни вещества тип слари – Видексит - Средства за
взривяване - Междинен детонатор ЛБ-01, ЛБ-02
- Нелектрическа система за иницииране Видексдет
- Грубодисперсни амонити ГДА ЛМ; ГДА БМ и АНФО-Л
Заводът разполага с необходимите складови помещения за съхранение на
суровините, необходими за производството им и на готовата продукция.
2. Складова база „Ливадски дол”, гр. Монтана е предназначена за
съхраняване на ВМ. В програмата на дружеството е залегнало и организирането
на производство на детайли за неелектрическа система
за взривяване
„Видексдет”. За тази цел в складова база „Ливадски дол” е построен цех за
производство на пластмасови корпуси за конектори и каучукови съединители за
детонаторите. В същия цех се планира стартиране на производствона корпуси за
ръчни гранати по натовски стандарт, които ще се снарядяват в завод „Миджур”.
3. Складова база „Чора”, кв. Сеславци, гр. София е предназначена за
съхраняване на ВМ. На територията на същата база е построен и цех за
производство на ГДА – ЛМ и БМ, както и Анфо-Л.
При така създадените производствени мощности и собствени транспортни
средства, специалиризани за превоз на опасни товари, дружеството е основен
доставчик на взривни материали и средства за взривяване, както в страната, така
и в региона. Благодарение на своевременното изпълнение на заявените
количества, към нас проявиха интерес и други както потребителски, така и
търговски дружества, в следствие на което „Видекс” се утвърди като основен
доставчик на взривни материали за Р. Македония, покривайки около 90% от
нуждите от взривни вещиства и средства за взривяване.
След отмяна на ембаргото в бивша Югославия, днес Република Сърбия и
Черна гора, висококачествената продукцията, предлагана от „Видекс”, успя да
се наложи на пазара там, което продължава и до днес, въпреки съществуването
на аналогичен завод за ВМ в Сърбия.
Постигнатите през изминалите години успехи и създадената материалнотехническа база, дават още по-голяма сила в стремежа за развитието на
дружеството, в резултат на което биват сключени договори за транспорт и
доставка на взривни материали в Р. Гърция.
Понастоящем продукцията на дружеството намира успешно приложение в
Европа и Азия главно в Грузия, Гърция, Сърбия, Македония, Косово; Хърватска;
Словения; Чехия и Великобритания;
От 1998 г. “Видекс” е основен дистрибутор на завод “Заря” – Украйна. От
сериозното и ползотворно сътрудничество с гореупоменатата фирма
производител се роди създаването на ефективна дистрибуторска мрежа за
доставка на качествени и конкурентни стоки не само на балканския полуостров,
но и из целия свят.
През 2000 г. “Видекс” АД става основен дистрибутор на американската
фирма “Аустин детонатор” за доставка и търговия на електродетонатори
основно: DEM-S, DEM-Zb-S, DEP-S и неелектрическа система за взривяване

„Индетшок”, с качеството си които успяха да се наложат както на българския
пазар, така и в чужбина.
Освен гореизброените партньори, и с цел комплексна доставка за
задоволяване нуждите на потребителя, Видекс има сключени международни
търговски договори за доставка на Детониращ шнур, Огнепроводен шнур,
Капсул-детонатор № 8, КЗДШ и други.
С подобряване качеството на произвежданата продукция и с въвеждането
на нови технологии за производство на взривни материали, както и със
затварянето на цикъла от дейности необходими за своевременното изпълнение
на възложена доставка, дружеството успява да се наложи като основен
доставчик на ВМ за страната, и ако до преди няколко години се работеше
предимно за износ, сега то се превърна в един от основните доставчици на
взривни материали и средства за взривяване на българският пазар.
За задоволяване нуждите на потребителя, нуждаещ се от взривно
вещество работещо в проточна вода, Видекс разработи и допусна до употреба
водоустойчиво взривно вещество с наименование Видексит.
Благодарение на качествените си показатели и ефективността му, същото
се реализира както на българския пазар, в Македония и Сърбия и Черна гора.
На изключително добър успех и високо потребление се радва и другата
новоразработка на дружеството, а именно Неелектрическа система „Видексдет”.
Дружеството години наред успешно осъществява транспортно-логистична
дейност. Имаме създадени успешни контакти със страни като Германия,
Австрия, Хърватска, Унгария и др. за безпрепятствено и бързо организиране на
транпорта и получаване на съответните ръзрешения за превоз на опасни товари,
както по шосе, така и със железопътен транпорт.
От юли 2008 г. ВИДЕКС АД е основен изпълнител на Програмата за
утилизация на излишни бойни припаси на Гръцката армия.
С цел своевременна доставка до клиента Видекс АД нае и обучи
квалифициран персонал за извършване на охранителна дейност. За целта е
получен лицанз за извършване на частна охранителна дейност с неограничан
срок.
Освен търговията с взривни материали, „Видекс” АД има сключени
търговски договори за доставка на оръжие и боеприпаси, за което притежава
лицензии за външнотърговска дейност с оръжие и стоки и технологии с
възможна двойна употреба от Междуведомствения съвет към МС на Р.България.
През 1997г. във фирмата се формира и започва да действа структурно
звено за услуги, чрез пробивно-взривни работи.
Звеното е обезпечено с необходимите материална база, съвременни
технически средства, специалисти и изпълнителски състав, притежаващи найвисоката степен на квалификация в тази област. Това позволява, изкючително
професионално да бъдат извършвани дейности с разнообразен характер и
сложност по направленията:
- Проектиране на „Специални взривни работи” на територията на цялата
страна.
- Пробиване на взривни дупки и сондажи.
- Ръководене и извършване на взривни работи на територията на цялата
страна.

