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Bosch Group днес

 Ключови факти 2019*

 400 000 служители

 60 държави

 440 дъщерни или регионални дружества

 126 инженерингови локации

 77.7 млрд евро оборот

 6.1 млрд евро инвестирани в 

изследователска и развойна дейност

 4 230 заявления за патенти през 2018*

2 *Източник: Statista
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Bosch Group днес

Дял от 

продажбите

 Водещ доставчик на технологии за задвижване и управление, 

опаковъчна техника и разработване на системи

Индустриална техника 

 Един от най-големите световни доставчици на автомобилни технологииАвтомобилни 

технологии

 Водещ доставчик на електроинструменти и аксесоари

 Един от водещите световни производители на домакински уреди

Потребителски стоки

 Един от най-големите световни доставчици на системи за сигурност и 

системи за озвучаване

 Водещ доставчик на енергийно ефективни продукти за отопление и 

решения за топла вода.

Енергийна и сградна 

техника

60%

40%
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Четири бизнес сектора
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Bosch Mobility Solutions
Интегрирани системни решения за максимално удобство

Connected mobility / Свързана мобилност Automated mobility /Автоматизирана мобилност Powertrain systems and electrified mobility

забавно и 

впечатляващо

безопасно и

удобно

ефикасно

и икономично
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Bosch Engineering Center Sofia 
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Открит 2019 г.

Над 255 служители 

Над 40 иновативни проекта за една година

 Развойна дейност: автономно и автоматизирано 

шофиране, електромобилност

 Технологии: Embedded C/C++, Python, Machine 

Learning, Automation Testing, AUTOSAR, ASPICE



КОНТАКТИ

Бош Инженеринг Център София

Бул . Цариградско шосе 111 

София Тех Парк , сграда Лабс, ет.3

1784 София 

www.bosch.bg

https://www.bosch.bg/careers

https://www.linkedin.com/company/bosch-bulgaria

www.bosch.bg
https://www.bosch.bg/careers
https://www.linkedin.com/company/bosch-bulgaria

