"ОПТИКС” АД ЕДНА РАЗЛИЧНА РЕАЛНОСТ
"ОПТИКС" АД е модерно предприятие с напълно затворен цикъл на производство. Създадена през юли 1998 г. като акционерно дружество със
100% частен капитал, компанията е специализирана в конструирането и производството на прецизни оптични компоненти, възли и оптикоелектронни системи с гражданско и военно предназначение. Основните производствени мощности са разположени в град Панагюрище, на
площ от 20000кв.м. От 2002 г. в с. Попинци функционира и цех за производство на конвенционална оптика. Към настоящия момент във
фирмата работят 370 служители - специалисти с висше и средно техническо образование. Компанията притежава две дъщерни търговски
дружества регистрирани съответно във Великобритания и Германия, чиито основна цел е да осъществяват близък контакт с клиентите и да им
оказват нужната техническа и маркетингова подкрепа.
През 2004г. се създава съвместно предприятие за производство на ендоскопи в сътрудничество с две водещи
немски фирми в областта на оптиката и медицината. Това нарежда България сред 10-те страни в света
производители на ендоскопска техника.
“Оптикс” АД е първата фирма в България и една от първите организации в
Европа, внедрила успешно петорно интегрирана система за управление,
включваща следните международни стандарти:
¾ ISO 9001:2000- Управление на качеството
¾ ISO 27001:2005- Информационна сигурност
¾ ISO 14001:2004- Опазване на околната среда
¾ AQAP 2110 – Военен стандарт на NATO
¾ OHSAS 18001:1999- Здравословни и безопасни условия на труд
В три поредни години- 2005, 2006 и 2007 г.,
компанията печели приза ”Иновативно
предприятие на годината”. През 2006 г.
фирмата печели и конкурса на “Агенцията по Инвестиции” за “Инвеститор на годината” в категорията
“Инвестиции във високите технологии”. През 2008 фирмата беше удостоена с голямата награда на Българска
Стопанска Камара за принос в развитието на българската икономика. През 2008 г. “Оптикс” АД стана първата
компания в България, която получи Японската награда за качество „Босей” (Стремеж към звездите).
Съвременното високотехнологично оборудване и софтуерно осигуряване, както и инженерно-техническите кадри

на фирмата са гарант за качеството на произвежданите продукти.
Внедрена е CAD/CAM система за проектиране, анализ, изработване и тестване на изделията в единна електронна среда. Фирмата е
интегрирала и ERP-система за бизнес-управление на ресурсите на всички оперативни нива- доставки, производство, продажби, финанси и
счетоводство.
В областта на отбранителната промишленост “ОПТИКС” АД е единственото предприятие в България, което
разработва и произвежда специална оптика за нуждите на армията и полицията:
- индивидуална нощна екипировка за наблюдение от серията “ДИАНА”
- дневни и нощни мерници за стрелково оръжие;
- системи за наблюдение и охрана на обекти със стратегическо предназначение.
- мобилни термовизионни системи
Фирмата има присвоен NCAGE код 0001BU на производител/търговец в кодификационната система на НАТО.
Българските мироопазващи мисии в чужбина са снабдени с устойчивите на тежките метеорологични условия уреди за нощно виждане,
разработени и произведени от “ОПТИКС”. По програма ФАР в консорциум с “FLIR SYSTEMS”, бяха спечелени редица конкурси за
производство и доставка на високотехнологични термовизионни мобилни системи за наблюдение и охрана на Държавната граница на
Република България.
Компанията все по-осезаемо се насочва към предлагането на цялостни решения на своите клиенти,
включващи не само компоненти, но и завършени възли и системи. За целта „Оптикс” АД изгражда
поетапно нови мощности на площ от 20 000 кв. м за краен монтаж (чисти помещения) и развойна дейност.
Фирмата взема активно участие в редица международни
изложения в областта на отбранителната техника, медицината и
оптиката като например ANTITEROR - Sofia, IDEX - Обединени
Арабски Емирства, OPTATEC - Франкфурт, LASER - Мюнхен,
HEMUS - Пловдив, PHOTONICS WEST - Сан Хосе,
EUROSATORY-Париж, DSEI- Анкара, Турция, DEFENDORYАтина, Гърция и т.н., които предоставят възможност за представяне на продукцията на
международните пазари и придобиване на международен авторитет.
Следвайки фирмената философия, че хората са най-важния актив на организацията, „Оптикс”
залага на редица обучения на своите кадри, целящи повишаване на тяхната квалификация и
мотивация за постигане на по-високи цели.
ИЗДЕЛИЯ ОТГОВАРЯЩИ НА СТАНДАРТИТЕ НА НАТО
Наименование на продукта
Каталожен номер NSM
“ДИАНА”-Едноканални очила за
5855-50-0000734
нощно виждане
“ДИАНА TT” Двуканални очила за
5855-50-0000735
нощно виждане

ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ
2002 г.- Едноканални очила за нощно виждане “DIANA ”
2003 г.- Двуканални очила за нощно виждане “DIANA TT”, Нощен
бинокъл “DIANA 6X”
2004 г.- Монокуляр за нощно виждане “DIANA M”, Нощен бинокъл
“DIANA
3X”, Нощен мерник “ONS-4”, Дневен мерник “ODS-4”,

“ДИАНА 3X”-Нощен бинокъл
“ДИАНА 6X”-Нощен бинокъл

5855-50-0000785
5855-50-0000801

“ONS-4” Оптичен нощен мерник

5855-50-0000787

“ODS-4” Оптичен дневен мерник

5855-50-0000787

“WRCS-28” Широкодиапазонен
оптичен колиматорен мерник

5855-50-0001132

Колиматорен мерник “WRCS-28”, Мобилна термовизионна система
“TERMA-03”
2005 г.- Нощна телевизионна камера “NTK-7”, Комбинирана дневнонощна телевизионна камера “DNK-14”, Мобилна термовизионна система
“TERMA-04”
2006 г.- Двупозиционен монокуляр за нощно виждане“DIANA M50”,
Нощен мерник “SON-3”, Дневен мерник “ODS-4M”, Дневен мерник
“PGO-7 VU”, Едноканални очила за нощно виждане със сменяеми
обективи “DIANA S”, Модифицирани двуканални очила за нощно
виждане- “DIANA ТТ”, Авиаторски очила за нощно виждане-“DIANA

А”
„ОПТИКС” АД реализира преимуществата си чрез:
- високо качество на продуктите-отговарящи на
изискванията на европейските и световните
стандарти;
- непрекъснато развитие на съществуващите, и
разработване и внедряване на нови върхови
технологии;
- разширяване на технологичните мощности;
- усъвършенствуване на измервателните средства и
лаборатории
- повишаване на мотивацията и професионалната
компетентност на кадрите.
ВАЖНИ МОМЕНТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА КОМПАНИЯТА
1998

¾ Създава се “ОПТИКС” АД

1999

¾ “ОПТИКС” АД започва собствено производство

2000

¾ Изграждат се цехове за сферична и микро-оптика

2001

¾ Създават се дъщерните фирми OPTIX-UK (Лондон) и OPTIX-BD (Берлин)

2002

¾ “ОПТИКС” АД е сертифицирана по ISO 9001:2000 от TÜF Cert

2003
2004

¾ Конструкторското звено на фирмата започва разработването на уреди за нощно виждане
¾

“ОПТИКС” създава съвместно предприятие на територията на компанията за производство на ендоскопи в
сътрудничество с две водещи немски фирми в областта на оптиката и медицината

2005

¾ “ОПТИКС” АД въвежда система за управление “ABAS” ERP
¾ “ОПТИКС” АД печели конкурса за “Иновативно Предприятие”

2006

¾ “ОПТИКС” АД получава НАТО сертификата AQAP 2110
¾ “ОПТИКС” АД почели приза на Агенцията по Инвестиции за “Инвеститор на годината” в областта на високите
технологии

2007

¾ “ОПТИКС” става една от първите компании в Европа въвела интегрирана система за управление включваща следните
стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, AQAP 2110

“ОПТИКС” АД ИНВЕСТИРА В КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ НА ВСИЧКИ НИВА!

