
"Festo Proizvodstvo" EOOD Approved ConfidentialBG1-ND\Dr. Boryanka Mihova

Фесто Производство ЕООД – водещ завод за сензори и 

присъединителни кабели 
Национален форум „Електроника 2017“            

Ваня Петрова

специалист Комуникации

Отдел „Човешки ресурси и правен“

vanya.petrova@festo.com

Борянка Михова

Инженер- електроник

Управление на измененията

Отдел „Развой на нови 

продукти“

boryanka.mihova@yahoo.com



"Festo Proizvodstvo" EOOD Approved ConfidentialBG1-ND\Dr. Boryanka Mihova

Концернът Фесто

Бизнес сектори

• Индустриална автоматизация

• Процесна автоматизация

• Дидактика: Образование, обучение и 

консултиране

Основана • 1925 

Продажби • 2,74 милиард евро

Брой сътрудници • над 18,800 (глобално)

Инвестиции в 

проучване и развитие
• Над 8% от оборота

Продукти

• Над 33,000 каталожни продукта в 

няколко стотин хиляди варианта

• Приблизително 15,000 клиентски 

решения на година

•Пневматика, сервопневматика и 

технологии за автоматизация

• Браншово насочени технологични 

обучения и консултиране

Дружества • в 61 страни по света

Клонове • Над 250 клона в цял свят

Глобален след-

продажбен сервиз
В 176 страни

Водещ глобален доставчик на продукти за автоматизация и програми за индустриално 

обучение и образование
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Данни и факти за Фесто
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Приложение на продуктите в над 200 сектора

Асемблиране на 

малки детайли и 

електроника

Аутомотив и 

техните доставчици 

от 1. ниво

Храни и 

напитки

Опаковане 

Производство на 

соларни панели
Биотехнологии и 

фармацевтична
Води и 

пречиствателни 

станции

Лабораторна 

автоматизация
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Фесто Производство ЕООД (2017)

Водещ завод за сензори и съединителни кабели в производствения съюз 

на Фесто Продажби 86 млн. лв.

Сътрудници

Локация

750

София и Смолян

Продукти > 1700 серийни

Няколко хиляди 

конфигуруеми

Обем продукция 13,2 млн. бр. 

или 56 хил. бр. 

ДНЕВНО

70% от тях с 

електроника

Инвестиции

(производствени 

средства)

> 5 млн. лв.

Обща площ 20 хил. кв. м.

Позиционни 

сензори

4,6 мил. бройки

Съединителни кабели

3,4 милиона бройки 

Флуидни сензори

0,44 милиона

бройки
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История на Фесто в България

1987 г. Основаване на съвместно предприятие с 

цел търговска дейност

1990 г. Начало на производствената дейност в 

България

1997 г.  Начало на производството на сензори и 

сензорни приложения

2000 г. Създадено е „Фесто Производство“ ЕООД  

2002 г. Откриване на собствен комплекс „Фесто“ в 

София

2006 г. Създаване на звеното за инструментална 

екипировка в Смолян

2014-15 г. Закупени парцели в Смолян и София с цел 

следващо разширяване на производството

2015 г. Откриване на новата производствена 

сграда

Честване 25 години производство на 

Фесто в България
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Продуктова гама

1. Сензори за позиция: SMEO-1, SME-8, SMxO-8E, SMH, SME-10, SMx-

CDN, SME-8M, SMT-8M-A, CRSMT-8M, SMT-8SL, SMx-10M, SMT-8G, SMT-

10G, SDBT-BSW, 

2. Сензори за поток и налягане: PE,  SFAM, SFAB, SOPA, OVEM, 

SDE1, SDE3, SDE5, PEN, PEV, SPAU, SFAW, SPAN, SFAH

3. Съединителни кабели: SIM, NEBU, KMYZ, KME, KMEB, KMF, KMV, 

KMC, NEBV, MHJ9, NHSB, VMPAL, NEBS, NEBC, NEDY, ….

4. Вентилни модули: VAVE, MPAL,  VSVA, VAEM, FBS, NECA, 

5. Монтажни компоненти: SMB, SMBU, CRSMB, SMBR, CRSMBR, 

SMBZ, SMBN, SMM, DASP, SAMH, …

6. Други:

Sensorbox SRAP, Cartridges QSP, …
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Базови технологични компетентности във „Фесто

Производство“ ЕООД

 Хотмелт технология

 Кабелно конфекциониране

 Кримпване

 Асемблиране на 

електронни  изделия 
 Заливане със смола

 Шприцване на 

полимерни детайли
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Базови технологични компетентности във „Фесто

Производство“ ЕООД
 Струговане и фрезоване на 

малки детайли

 Лазарни приложения- лазерно 

надписване и заваряване

 Изработка на 

инструментална 

екипировка 

(шприцформи) в гр. 

Смолян

 Насищане на печатни платки

3 линии за SMD монтаж

ICT тестер

AOI система

Линия за селективна спойка

 Лазерно 

надписване
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Развой на нови 

продукти

Развой на 

позиционни 

сензори

Развой 

на съединителни 

кабели

Развой 

на флуидни 

сензори

Развой 

на вентилни 

модули

Техническо 

задание

Идеен 

проект

Изработван

е на 

прототипи

Тестване на 

прототипи

Изработване на 

мостри

Тестване 

на мостри

Корекции

при необходимост

Техническо 

приемане 

Разрешени

е за 

продажба

1. Структура

2. Последователност на 

работа

Управление 

на изменения

Проектен 

офис

Развой на 

сервомотори
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Лаборатория за изпитване и калибриране (ЛИК)
В лабораторията се провеждат изпитания:

 В развойна фаза на създаване на нов 

продукт;

 За техническо приемане на изделията в 

производството;

 При промяна и оптимизиране на продукти и 

технологии в серийно производство;

 Изпитанията се провеждат съгласно 

одобрени методики и с помощта на 

калибрирана измервателна апаратура.

 Методиките за изпитване са базирани на 

стандарти DIN EN60947-5-2(1); DIN EN 

60529; DIN EN 60068-2-14; DIN EN 60068-2-

30; UL 60947-1; IEC61984; IEC61076-2-101 и 

др.

 Лаборатория за изпитване и калибриране -298 

m2 ; 

 Развойна лаборатория -74 m2 ;

 В ЛИК е въведена СУК съгласно ISO/IEC 17025

и документирана система, политика, процедури 

и инструкции, с които се гарантира качеството 

на резултатите от изпитване/калибриране.

 Гарантирана проследимост на всеки резултат 

до съответния изпитан/калибриран образец.

 Протоколите от изпитване/калибриране се 

оформят на немски или английски език и се 

съхраняват в обща база данни с тези на 

колегите от централата в Германия.
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Лаборатория за анализ и измервания

Анализи:

 Метериалографски анализ;

 Качествена оценка на нови материали и 

процеси;

 Анализ на грешката;

 Ренгенов анализ.

Измервания и контрол:

 Прецизно измерване на размери -

трикоординатна мултисензорна измервателна 

машина; микроскопи;

 Измерване на дебелина на покритие, грапавост, 

якост на опън, въртящ момент.

Лаборатория за анализи, измервания и контрол
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Разработка и изработка на монтажни приспособления и тестово 

оборудване

Тестово оборудване

 Осигуряване- принципно, схемотехнично и методологично -

конструирането на тестовата апаратура;

 Контролиране на спазването на определените нормативни и 

технически изисквания;

 Осигуряват съдействие за квалификация на сътрудниците 

за работа със съоръженията.

Монтажни приспособления 

Процесът на асемблиране на изделията в 

производството се осъществява с помощта на 

монтажни приспособления. Екип от 

квалифицирани инженери разработват 

дизайна на нестандартната екипировка, която 

се произвежда в собствения прототипен 

участък.
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Възможности за кариерна реализация

Отдел “Производство” и отдел “Монтаж”:

 Инженер автоматизация в SMD производство;

 Инженер- технолог или LEAN;

Отдел “Индустриален инженеринг”

 Технолог; 

 Механичен инженер;

 Електронен инженер;

Отдел “Нови продукти”

 Конструктор на нови изделия;

 Тест инженер в изпитвателна лаборатория;

 Ръководител проекти;

Отдел “Управление на качеството и околната среда”

 Инженер (механичен или електронен);

Очаквания към кандидатите:

 Отлично владеене на немски или английски език;

 Интерес към инженерните науки и желание за 

усъвършенстване;

 Много добри академични постижения;
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Корпоративна социална отговорност

 “Фесто Производство” ЕООД има активно отношение и грижа към 

служителите и техните семейства, околната среда и обществото. 

Част от дейностите в тази насока са:

 Благотворителни и дарителски акции и ангажираност в обществени 

каузи. 

 Акции по кръводаряване към Националния център по хематология.

 Дарения към професионални гимназии и университети.

 Спортни клубове и клубове по интереси (футбол, колоездене,                                         

туризъм, риболов, народни танци и много други) 

 Възможности за професионално обучение и развитие

 Най-добри и модерни технологии за ефективно ползване на 

природните ресурси

 Система за управление на качеството, безопасност и околна среда

 Високи екологични стандарти и последователна политика за 

отговорността към бъдещите поколения. 

16
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Социална политика

 Коледна ваканция на персонала в цялото дружество

 Допълнителни две заплати за Коледа и летен отпуск

 Допълнителни средства за градски транспорт

 Ваучери за храна плюс 60% поевтиняване на храна в 

стола

 Еднократна помощ за младите родители при раждане на 

дете 

 Допълнителен платен годишен отпуск за 5 и за 10 години 

стаж в дружеството

 Допълнителен отпуск за майки с 2 и с 3 деца под 18 

годишна възраст

 Клубове по интереси: 2 футболни отбора, народни танци,  

фризби,  семеен празник, коледно тържество, ден на 

отворените врати-Гордея се с труда но моите родители и 

др.

 Езиково обучение и повишаване на квалификацията 

Допълнително здравно осигуряване с покритие на 

профилактика, извън болнична и болнична помощ

 Абонаментно медицинско обслужване с лекарски кабинет 

 И много други постоянни, периодични или еднократни 
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Един от най-добрите работодатели очаква най-добрите млади 
хора!

За повече информация и свободни 

работни места, посетете:

www.festo.bg/careers

www.festo.bg

http://www.festo.bg/careers
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Благодарим за вниманието!


