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ПРЕДСТАВИТЕЛ  - д-р инж. Иван Гецов 

Изпълнителен директор и член на СД на „ВМЗ“ ЕАД 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

„ВМЗ“ ЕАД разработва и произвежда широка гама продукти със специално предназначение, за 

някои от които е единствен производител в света като боеприпаси, гранати, ракети, взриватели, 

запалки, пирозакъснители и др.  

Към настоящия момент компанията е една от най-големите фирми в Източна Европа за 

производство на специална продукция, която съчетава в себе си всичко необходимо за 

проектирането, конструирането, екипирането с нестандартно оборудване; произвеждането на 

механични детайли, снаряжение и монтаж. Тази пълнота на целия производствен цикъл гарантира 

изключително високо качество и гъвкавост, присъщи единствено и само на компании от най-висок 

клас. 

 

ПРОДУКТОВА ЛИСТА 

- Гранати към гранатомет РПГ-7 с бойни части с кумулативно, тандемно-кумулативно, 

кумулативно-осколъчно, осколъчно-фугасно, термобарично и проникващо действие; 

-    Гранати към гранатомет СПГ-9 и оръдие 2А-28 с бойни части с кумулативно, тандемно-

кумулативно, кумулативно-осколъчно, осколъчно-фугасно, термобарично и проникващо действие; 

- Реактивни гранати за еднократна употреба с кумулативно (BULSPIKE-AT, RPG-22), 

термобарично (BULSPIKE-TB) и осколъчно-фугасно (BULSPIKE-AP) действие; 

- 122 мм реактивни снаряди към реактивна система за залпов огън  БМ-21 "Град"; 

- Неуправляеми авиационни ракети "въздух-земя" с калибър 57 мм и 80 мм; 

- Осколочно-фугасни, кумулативни, димни и осветителни артилерийски изстрели с калибър 

100мм, 122мм, 125мм, 130мм, 152мм и 155мм;  

- Производство на гилзи за артилерийски боеприпаси с калибър 100 мм, 105 мм, 122 мм, 130 

мм, 152 мм; 

- 60 мм, 81 мм, 82 мм и 120 мм минометни изстрели с термобарично действие;  

-    Ръчни нападателни, отбранителни и термобарични гранати; 

- Противотанкови управляеми реактивни снаряди - "Фагот", "Фактория", "Конкурс" и 

"Метис"; 

- Механични и електромеханични взривателни и възпламенителни устройства за различни 

боеприпаси;  

 

 

http://vmz.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8/
http://vmz.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8/
http://vmz.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8/
http://vmz.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%b2%d0%b7%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/
http://vmz.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%b2%d0%b7%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/


 
 

 

СЕРТИФИКАТИ 

 Във "ВМЗ"ЕАД е внедрена система за управление на качеството, сертифицирана за 

съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 и на стандарта на НАТО 

AQAP 2110. 

 Доброто качество и съответстващите на съвременните изисквания тактико-технически 

характеристики на продуктите, произвеждани във „ВМЗ”ЕАД, са оценени и от специалистите от 

Министерството на отбраната на Р България, като част от продуктите са приети на въоръжение в 

Българската армия, а други са в процес на приемане на въоръжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ: 

ул ."Иван Вазов" №1 

Сопот, България  

Тел/Факс: +359 2 9805504 

e-mail: office@vmz.bg                  

http://www.vmz.bg 

 

 

 

ГАЛЕРИЯ:  

http://www.vmz.bg/


 
 



 
 



 
 


