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Siemens в България

144 години 

иновации
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1903
Siemens&Halske строи 

телефонна централа 

за 1000 абонати в 

София

1878
Първи дейности 

на Siemens в 

България

1925
В София е създадена 

първата регионална 

компания на Siemens

1906
Siemens-Schuckertwerke

(SSW) инсталира 

сценично осветление 

на Княжеския театър 

(Народния театър) в 

София

1951
Собствеността на

Siemens в България е 

конфискувана от 

властите



1970
Siemens 

възстановява 

бизнес операциите 

си в България

1998
Основана е „Сименс“ 

ЕООД като дъщерно 

дружество на 

Siemens AG

Siemens отваря 

свой офис в 

София

Създаден е 

Инженерен център 

за сградни 

технологии

„Сименс“ ЕООД печели 

договор за изграждането 

на електроцентрала с 

комбиниран цикъл за EVN 

в Пловдив

„Сименс“ ЕООД

модернизира най-

голямата 

пречиствателна 

станция в страната 

– ПСПВ „Бистрица“

2016
„Монди Стамболийски“ ЕАД 

избира „Сименс“ за проект „до 

ключ“ за модернизиране на 

електрозахранването в 

завода на компанията

2018
Отварят врати два 

нови хъба на Siemens

– за обработка на 

клиентски поръчки в 

София и инженерингов 

във Варна

2018
Начало на 

производството на КРУ 

от серията SIMOSEC в 

България

2016
„Сименс“ ЕООД доставя 

оборудване за 

електроснабдяване за 

новата производствена 

линия на Kronospan във 

Велико Търново

2010

1991 1998 2013
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Основни финансови показатели
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284
служители1

€38,4 млн.
приходи

€2,71 млн.
печалба преди данъци

7,04%
марж на EBITA

Към 30 септ. 2021
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Д-р инж. Боряна 

Манолова

CEO

Милена Момерин

CFO Калин Иванов

CEO

Инж. Теодор 

Маринов
Инж. Александър 

Стоянов

Интелигентна 

инфраструктура
Дигитални 

индустрии

Siemens 

Мобилити1

GBS Engineering 

Center for Europe

1 Отделно управлявано дружество         2 Публично листвано дружество на Siemens

Инж. Румен 

Стоименов

Siemens

Healthineers2

Тодор Воденичаров

Siemens Healthineers Bulgaria

CEO

Ръководство
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Дигитални 

индустрии
Напредъкът в цифровизацията, съчетан с 

преминаването към все по-гъвкави производствени 

процеси, създава нови възможности за 

индустриалните компании по целия свят.

Digital Industries (Дигитални индустрии) на Siemens 

помага на своите клиенти да разгърнат пълния си 

потенциал: като партньор, предоставящ авангардни 

технологии за автоматизация и цифровизация на 

дискретни и процесни индустрии.

Портфолиото Digital Enterprise е в основата на 

нашите предложения. То предоставя на фирми от 

всякакъв мащаб подходящите продукти, наред с 

решения и услуги за интегриране и дигитализиране 

на цялата верига на стойността. 

Успоредно с това, като лидер в иновациите ние 

мислим напред към следващото ниво на цифровата 

трансформация чрез интегрирането на авангардни 

технологии като изкуствен интелект, крайни 

изчисления, индустриални 5G мрежи, автономни 

системи, блокчейн и адитивно производство.
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Интелигентна 

инфраструктура
Интелигентни мрежи + интелигентни сгради = 

интелигентна инфраструктура.

Smart Infrastructure (“Интелигентна инфраструктура“)

на Siemens свързва енергийните системи, сградите и 

индустриите, за да подобри начина ни на живот и 

работа. Чрез интегриране на продукти, системи и 

решения, ние правим инфраструктурата по-

интелигентна, отзивчива и надеждна. 

Smart Infrastructure обединява сградните технологии с 

доставката на енергия, включително разпределение 

ниско и средно напрежение и управление на 

мрежата. Нашите предложения съчетават физически 

решения и дигитализация с фокус върху 

електрификацията и автоматизацията.

С нашите технологии ние гарантираме, че енергията 

се използва ефективно - при производството, 

потреблението и съхранението, в инфраструктурата 

за електрически превозни средства и в 

микромрежите. 
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Мобилити

Използваме дигитални решения, за да 

дадем възможност на доставчиците на 

транспортни услуги по света да направят 

влаковете и инфраструктурата 

интелигентни, да увеличат устойчиво 

стойността през целия жизнен цикъл, да 

подобрят преживяването на пътниците и 

да гарантират наличността.
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Siemens 

Healthineers1

Публично листваното дружество Siemens Healthineers 

AG се стреми да оформя бъдещето на 

здравеопазването. 

Като водеща компания за медицински технологии, то 

помага на доставчиците на здравни услуги по целия 

свят да развият прецизната медицина, да 

трансформират грижата за пациента, да подобрят 

изживяването на пациентите и да дигитализират 

здравеопазването. 

Siemens Healthineers непрекъснато разширява 

портфолиото си от продукти и услуги с приложения на 

базата на изкуствен интелект (AI) и цифрови продукти, 

които ще играят все по-важна роля в следващото 

поколение медицински технологии.

1 Публично листвано дружество на Siemens
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GBS Engineering Center 

of Excellence for Europe 

(GECC)

С повече от 190 служители и 3 офиса - в София, 

Пловдив и Русе, Центърът е надежден партньор в 

проекти за сградна автоматизация по цял свят. Екипът 

има зад гърба си вече над 5400 проекта в 23 държави.

Центърът предлага цялостно портфолио от услуги за 

автоматизация на сгради - от програмиране / миграция 

на ниво автоматизация, през създаване на графики за 

BMS до въвеждане в експлоатация за различни 

вертикални пазари - лаборатории, болници, летища, 

хотели, офис сгради и др. Той играе важна роля в 

разработването и тестването на нови продукти на 

Siemens нв сферата на сградните технологии.

Като част от структурата на Global Business Services 

(GBS) на Siemens (от окт. 2020), българският екип 

подкрепя и други центрове за услуги в чужбина при 

създаване и разширяване на техните инженерни 

компетенции.
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Инженерен център –

Варна 

Инженерният център във Варна (част от Digital 

Industries на Siemens) отваря врати през октомври 

2018 г. 

Основните му дейности включват проектиране и 

внедряване на иновативни системи за 

автоматизация, управление и визуализация на 

производствените процеси, както и програмиране и 

интегриране на системи за индустриална 

автоматизация и индустриални роботизирани 

системи за автомобилната индустрия.

Понастоящем екипът се състои от 13 инженери, 

специализирани в програмирането и пуска на 

автоматизирани и роботизирани решения за 

автопроизводителите.

Пазари: Европа, Азия, Русия, Северна / Централна 

Америка
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Регионален център за 

обработка на клиентски 

поръчки - София

Регионалният център за обработка на поръчки (OM) е 

създаден през юни 2018 г. като част от Digital Industries на 

Siemens с цел да се подпомогне и опрости процеса по 

обработка на клиентски поръчки от района на Централна 

и Източна Европа.

Портфолиото включва централизиран OM процес за 

продуктовия бизнес в целия регион на ЦИЕ. Със своята 

уникална ексеприза и опит в бизнес услугите, OM HUB 

създава ценна добавена стойност за клиентите на 

Siemens.

Центърът отговаря за дейностите по ОМ в следните 

държави: България, Хърватия, Словения, Австрия, 

Словакия и Чехия. Предстои присъединяването на  

Румъния, Унгария и Израел.

© Siemens 2020
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Ние подкрепяме бизнесите да станат 

по-енергийно ефективни.

… съдействаме на индустрията да 

подобри производителността си.
… помагаме на енергийните 

оператори да осигурят надеждна 

енергия на хората.

Клиент: “Асарел Медет” АД

Проектиране, доставка, монтаж и пускане в 

експлоатация на система за автоматизация 

в инсталация за преработка на медна руда 

Клиент: EVN България

Доставка на оборудване за подстанция 

«Тракия»

Клиент: „Монди Стамболийски“ ЕАД

Рехабилитация на енергозахранване –

проектиране, доставка, инсталиране и пускане в 

експлоатация на оборудване високо и средно 

напрежение



Ние правим сградите по-умни, 

по-удобни и по-здравословни.
… оформяме бъдещето на 

транспортния сектор. 

… променяме живота на хората чрез 

силата на иновациите. 
. 

Клиент: “Метрополитен” ЕАД

Доставка на 30 влака Inspiro и системи 

за управление на движението за линия 

3 на софийското метро

Клиент: „Софийска вода“ АД

Доставка на оборудване за модернизация на 

най-голямата пречиствателна станция в 

страната  - ПСПВ “Бистрица”.

Клиент: Sofia South Ring Mall

Доставка на оборудване и софтуер за система 

за управление на сгради (BMS), системи за 

откриване и гасене на пожари, видео-

наблюдение и контрол на достъпа



… подкрепяме общностите и защитаваме природата 

чрез разработването на пестящи ресурси технологии. 

Проект: Музей „Лувър“, Париж

Миграция от стара BMS система към новата система Desigo CC. 

Резултатът е по-добро векторно изображение и подобряване на 

атмосферата и комфорта за посетителите на музея.

Проект: болница CHU de Martinique, Форт-де-Франс, Мартиника

Създаване на специфични за проекта библиотеки в новата система Desigo 

CC, миграция от старата система Desigo Insight и надграждане на 

станцията за управление.

Ние помагаме на собствениците и операторите на 

сгради по света да подобрят преживяването. 
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✓ Чрез програми и инициативи за обучение 

и образование, Siemens инвестира в 

бъдещето на своите служители.

✓ Социални придобивки като корпоративна 

детска градина, дейности, подкрепящи 

здравословен начин на живот (кът за 

отдих, офис масажи и др.), бонуси, 

допълнително пенсионно осигуряване и 

много други правят Siemens изключително 

привлекателен работодател.

Работодател с визия
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Нашата програма Zero Harm Culture@Siemens се 

базира на 3 принципа:

Нула инциденти – постижимо е!

Грижим се един за друг! 

Без компромиси за здравето и безопасността! 

Нашите служители са най-големият ни актив. Ето 

защо стремежът ни е всеки един служител на 

Siemens да може да разчита на безопасна работна 

среда по всяко време.

Работодател с визия

Култура на 

нулеви инциденти



Център за релакация 

RE-Cube

Центърът за релаксация Re-CUBE, разположен на 6-ти 

етаж на централния офис на «Сименс» в София, беше 

открит през 2018 г. Нестандартният му и впечатляващ 

дизайн отразява желанието да се създаде среда, в 

която хората да се чувстват комфортно и да намерят 

ново вдъхновение по време на натоварения работен 

ден.

Re-CUBE съчетава различни възможности за спорт, 

творческа работа и релаксация. Иновативното 

пространство е разделено на 4 зони, представляващи 

четирите годишни времена. Всеки от тях е проектиран 

да отразява духа и спецификата на сезона.

Неговият уникален дизайн е отличен в категория Office 

на DIBLA Awards 2029.
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Служим на 

обществото

✓ Дългосрочно сътрудничество и 

подкрепа за водещи университети в 

България

✓ Програма “Зелен офис – чиста природа”, 

насърчаваща екологично отговорното 

поведение на служителите 

✓ Подкрепа за социално уязвими групи чрез 

благотворителност и дарения

✓ Ежегодни кампании за кръводаряване в 

сътрудничество с Националния център по 

трансфузионна хематология
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Siemens Conference 

Center
Новооткритият конферентен център на Siemens, 

разположен на 5-ия етаж на централния офис на «Сименс» 

в София, предлага различни видове помещения и 

заседателни зали. Възможните конфигурации позволяват 

разнообразни приложения и капацитет от 10 до 200 места.

Конферентният център е оборудван с аудиовизуална и 

конгресна техника и комуникации. Модерният му дизайн 

впечатлява с ясни линии, естествено осветление и 

съвременна мебелировка, което го прави подходящ както 

за официални, така и за неформални събития, вътрешни 

срещи, приеми, конференции и др.

Кухненският бокс разполага с всички основни уреди и 

оборудване за целите на кетъринга.

© Siemens 2020
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Контакти
„Сименс“ ЕООД

ул. „Кукуш“ 2

1309 София | България

www.siemens.bg

siemens.bg@siemens.com
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