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КОНЦЕРНЪТ ФЕСТО

Бизнес сектори

• Индустриална автоматизация

• Процесна автоматизация

• Дидактика: Образование, обучение и 

консултиране

Основана • 1925 

Продажби • 2,4 милиард евро(2014)

Брой сътрудници • над 18,000 (глобално)

Инвестиции в проучване 

и развитие
• Над 7% от оборота

Продукти

• Над 30,000 каталожни продукта в няколко 

стотин хиляди варианта

• Приблизително 10,000 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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90 години Фесто (Германия)

1925
1955

1956
1965 1989 2001

Създаване на Фесто като 

независимо фамилно предприятие, 

специализирано в 

производството на машини за 

дървообработване

Стартиране на нов 

производствен отрасъл 

Пневматика

Италия: първото 

дружество на Фесто 

извън Германия

Стартиране на обучения 

с направление 

Дидактика

Разработване и 

пускане на пазара на 

първия вентилен 

остров

Bionic Learning

Network : създаване на 

мрежа за изследване и 

разработване на 

бионични продукти 

като движеща сила за 

автоматизацията
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Данни и факти за Фесто

100 18.200

1.000

Патента годишно

Общо над 2 900

Каталожни 

изделия

Търговски 

инженери

От 

оборота за

R&D

Клиентски решения

всяка година

Сътрудниц

и в цял свят

> 300,000

2.45
милиарда

10.000

24 h

Индустриални 

клиенти

Срок на 

доставка

30.000
8 %

Евро

Годишен оборот 

4



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

5



Производство, логистика, услуги в 176 държави по света

Собствени юридически 

лица в 

61 държави

Над 250 офиса Глобални производствени 

центрове в 11 държави

61 Търговски центрове

11 Глобални производствени центрове

6 Регионални сервизни центрове

28 Национални сервизни центрове

Регионални сервизни центрова
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Заводи на Фесто / Global Production Centers
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Фесто – учеща се организация
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Корпоративната отговорност за непрекъснатото обучения има различни 

измерения във Фесто.

Импулс към техниката

Фесто подкрепя иинтереса към 

мехатрониката и  роботиката, 

както и дуалното обучение за 19 

професии

Най-големия доставчик в 

световен мащаб на 

професионално обучение

5 млн. евро се отделят за 

обучението на талантите в 

инженерната област

Дългосрочно обучение

1,5 % от оборота се отделя за 

продължаващо обучение и 

квалификация на сътрудниците



Фесто Производство ЕООД (2014)

Водещ завод за сензори, кабели и електроника в производствения съюз на Фесто

Продажби 86 млн лв

Сътрудници 620

Продукти > 1300 серийни

Няколко хиляди конфигуруеми

Обем продукция 10 млн бр

или 43 хил бр ДНЕВНО

70% от тях с електроника

Инвестиции

(производствени средства) > 5 млн лв

Обща площ 20 хил кв.м
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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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Структура
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Производствени компетентности:

• Сензори за магнитно поле / Actuator Feedback • Флуидни сензори

• Кабелни приложения / Sensor-Networking • Вентилни модули 

• Сензорбокс / процесна автоматизация • Сензори за позиция

• Пневматични  преобразуватели

Технологични компетентности:

• Кабелно конфекциониране

• Производствени средства, изпитвателна техника

• Шприцване на пластмаси, хотмелт технология

• Асемблиране на електронни изделия, SMT, лакиране на платки

• Струговане на малки детайли за щекери / принадлежности

• Лазерни приложения

Компетентности в областта на процесите:

• Отговорност за наличностите в централния склад CSC на Фесто

• Производство ориентирано към  клиента

• Инструментално производство

Компетентности на Фесто Производство ЕООД



Технологични компетентности на Фесто Производство ЕООД

 Шприцване на полимерни детайли и overmolding

 Хотмелт технология 

 Кабелно конфекциониране

 Кримпване

 Асемблиране на електронни изделия

 Заливане със смола

 Насищане на платки, лакиране на платки

 Струговане и фрезоване на малки детайли

 Лазерни приложения – лазерно надписване и лазерно заваряване

 Изработка на инструментална екипировка (шприцформи) в гр. Смолян

 Разработка и изработка на монтажни приспособления и тестери

Компетентности в областта на процесите:

 Отговорност за наличностите в централния склад CSC на Фесто в Германия

 Производство ориентирано към  клиента със срокове за доставка от 24 часа и над 100 000 

конфигурируеми разновидности на изделията
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Възможности за кариерна реализация

1. Отдел “Производство” и отдел “Монтаж”:

• Оператори и настройчици машини

• Инженер автоматизация в SMD производство

• Инженер: технолог или LEAN

2. Отдел “Индустриален инженеринг”

• Технолог 

• Механичен инженер

• Електронен инженер

3. Отдел “Нови продукти”

• Конструктор на нови изделия

• Тест инженер в изпитвателна лаборатория

• Ръководител проекти

4. Отдел “Управление на качеството и околната среда”

• Инженер (механичен или електронен)

5. Отдел “Материално стопанство и закупуване” и др.
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Кариерни възможности

1. Кариера в производството:

Машинен оператор (3 степени) –> Групов лидер –> Ръководител звено – > Технолог или LEAN 

инженер Развитие в друг отдел

1. Кариера в инженерен отдел:

Стажант -> Младши инженер -> Инженер -> Старши инженер -> Ръководител звено -> Ръководител 

отдел

1. Система за идентифициране и развитие на таланти

2. Възможност / необходимост за ротация между различни отдели

3. Очаквания към кандидатите:

 Отлично владеене на немски или английски език

 Вторият от двата езика на добро ниво или желание за учене

 Интерес към инженерните науки

 Много добри академични постижения

 Желание за учене и самоусъвършенстване
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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:

1. Благотворителни и дарителски акции и ангажираност в обществени 

каузи. 

2. Акции по кръводаряване към Националния център по хематология.

3. Дарения към професионални гимназии и университети.

4. Спортни клубове и клубове по интереси (футбол, колоездене,                                         

туризъм, риболов, народни танци и много други) 

5. Възможности за професионално обучение и развитие

6. Най-добри и модерни технологии за ефективно ползване на природните 

ресурси

7. Система за управление на качеството, безопасност и околна среда

8. Високи екологични стандарти и последователна политика за 

отговорността към бъдещите поколения. 
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Социална политика

1. Коледна ваканция на персонала в цялото дружество

2. Допълнителни две заплати за Коледа и летен отпуск

3. Безплатна карта за градски транспорт

4. Ваучери за храна плюс 60% поевтиняване на храна в стола

5. Еднократна помощ за младите родители при раждане на дете 

6. Допълнителен платен годишен отпуск за 5 и за 10 години 

стаж в дружеството

7. Допълнителен отпуск за майки с 2 и с 3 деца под 18 годишна 

възраст

8. Футболен отбор, семеен празник, коледно тържество 

9. Езиково обучение и повишаване на квалификацията 

Допълнително здравно осигуряване с покритие на 

профилактика, извън болнична и болнична помощ

10. Абонаментно медицинско обслужване с лекарски кабинет 

11. И много други постоянни, периодични или еднократни 

придобивки
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Семеен празник, посветен на технологиите
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Ценностите в действие: Фесто олимпийски игри 2015
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Спортни мероприятия
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Коледно парти
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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

careersbgproduction@festo.com
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Благодаря за вниманието!
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