
 
Фесто Производство спечели наградата на германската икономика в България 
за 2021 г. в категорията „Голямо предприятие“ 

 

Първото място в конкурса, организиран от Германо-Българската индустриално-
търговска камара (ГБИТК) за осемнадесети път, е заслужено признание за приноса 
на Фесто Производство в развитието на българо-германските икономически 
отношения през последната година. 

Наградата беше връчена на 25.1.2022 на управителя на дружеството Георги 
Атанасов. Той посвети отличието на целия екип на Фесто Производство, като 
изказа благодарност за тяхната отдаденост и целеустременост. 

„През 2021 заводът на Festo в София инвестира 19 млн. и 600 хиляди лева, като 14 
млн. са инвестирани в машини и съоръжения от германски фирми. За същата 
година имаме и 25% ръст на продажбите и ще надхвърлим 203 млн. лева износ от 
България към клиенти от целия свят“. 

Устойчиво развитие към водещ завод за електроника 

Фесто Производство ЕООД е дъщерна фирма на германския 
концерн Festo, независимо семейно предприятие с над 95-годишна история, 
световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните 
обучения и образователни програми. 

Заводът в България произвежда компоненти за процесна автоматизация, сензори за 
поток и налягане, свързващи кабели, електрически задвижвания – над 2560 вида 
изделия. Годишно се произвеждат повече от 10 милиона продукти. 
  
Персоналът на фирмата надхвърля 1200 служители, като повече от 250 са 
назначени през последната година. Организирани са 25000 часа обучения, 
реализирана е стажантска програма за 80 ученици и студенти, проведени са 
обучения за 30 ученици в дуална форма на образование. 
  
Техническият инженерен център на Festo в София извършва развой във всички 
инженерни дисциплини – софтуер, хардуер, механика и лабораторно тестване. 
Почти 100 служители разработват редица продукти, които след това ще бъдат 
произвеждани в заводите на Festo в Германия. В момента се работи по над 40 
проекта в следните групи: 

o Пневматични и механични 
o Контролери и IoT за автоматизация 
o Сервомотори 
o Кабели 
o Edge Computing – умни контролери за управление на системи от 

автоматизация и тяхното свързване с облак 
o Облачни системи 
o Роботика 
o Системи за медицинска техника 

Развитието на Индустрия 4.0 предпоставя огромен ръст на автоматизацията и 
роботиката, където Инженерният център на Festo в София има ключова роля.  

  
Компанията е силно социално ангажирана с благотворителна дейност. Редовно 
се провеждат предметни дарителски акции в полза на деца и възрастни хора, както 
и на училища и университети. 
Фесто Производство изпълнява екологичните законови изисквания в дейността си 
чрез Системата за управление за околна среда. Екологичните цели се спазват във 
всички фази от  жизнения цикъл на продуктите. 



Поставяме си цели за подобряване на енергийната ефективност спрямо ръста на 
производство, намаляване на индиректните въглеродни емисии спрямо работните 
часове и др. Внедрена е система за следене на използваната енергия. До края на 2023 
година нашето производство ще бъде неутрално по отношение на въглеродните 
емисии 

 


