НИТИ ЕАД
Едноличен собственик на капитала на „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък е „Държавна
консолидационна компания“ ЕАД. Дружеството е с едностепенна система на управление
- Съвет на директорите.
„НИТИ” ЕАД е регистрирано съгласно разпоредбите на Търговския закон във
фирмено отделение на Старозагорски окръжен съд, със съдебно решение по фирмено
дело №3064 от 1992г., и е със седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, ул.
„Розова Долина” № 102. Дружеството няма клонове и представителства в страната и
чужбина
В предмета на дейност на дружеството са включени: проучване, проектиране,
инженеринг и производство в областта на машиностроенето, производствена и търговска
дейност.
Основната дейност на дружеството е главно в пет основни направления:
производство на военна продукция с отбранителен характер в частта си за
учебно – тренировъчни средства и полицейски боеприпаси;
производство на граждански изделия с ограничителен режим на
производство, съхранение, търговия и експлоатация, съгласно ЗК ВВООБ;
специализирани консултации и услуги за ремонт, и изпитване на взривни
вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси;
услуги по изработка на изделия за гражданското производство, както на
„ишлеме”, така и с осигурени от дружеството материали;
провеждане на НИРД за модернизация на пазарните продукти.
Дружеството се ориентира към разработване и производство на изделия с гражданско и специално предназначение, както и различни изпитания:
•

Дистанционни взриватели

•

Светеща парашутна мишена СПМ-100

•

Осветителна авиобомба СПМ-100A

•

Ловно оръжие и боеприпаси за тях

•

Ловни патрони „Братан” кал.12 и 16

•
Специални средства за самозащита / Стоп патрони - 9x18 „Макаров” и 9x19
"Пара"; Патрони ПКС-12 и ПКК-12/
•

Адаптор за пистолет „Макаров” калибър .22LR

•

Изпитване на боеприпаси на осколъчност

•

Изпитване на ракетни двигатели

•

Изпитване на налягане на различни видове балистични системи.

Дружеството извършва прострелка на ловна карабина „Мазалат”, деактивация и
техническа годност на различни видове оръжия. В производството на осветителни бомби
и мишени дружеството заема 100% от пазарния дял за Министерството на отбраната на
Република България и над 80% на страни от Северна Африка и Сърбия. Адапторът за
пистолет „Макаров” е разработен и се произвежда единствено в „НИТИ” ЕАД.
В съответствие с щатното разписание и организационната структура на „НИТИ”
ЕАД броят на заетите лица възлиза на 60 служители.

