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При нас иновациите имат традиция: 
75 години Бош Термотехника 
 
 В труден световен икономически климат Бош открива възможностите 

за бизнес с уреди за отопление и битова гореща вода. Преди 75 

години, компанията придобива завода за газови уреди Юнкерс. 

Фундаментът на днешната Термотехника е поставен.  

 

Всичко започва на 4 Ноември 1932 година. Шест месеца по-рано, Хуго 

Юнкерс е обявил несъстоятелност своята фирма. Сега, само четири дни 

преди решаващата среща на кредиторите, Bosch придобива Junkers & Ко 

GmbH в Десау, водещ производител на уреди за топла вода. Хуго Юнкерс 

използва постъпленията, за да спаси останалите си предприятия от 

предстоящата продажба. Към онзи момент инвестицията означава за 

Бош, че прави още една важна стъпка за намаляване на зависимостта си 

от автомобилния пазар. През 1932 г. световната икономическа криза е 

достигнала своя връх. Учудващо е, че именно в това време в редица 

европейски страни се гради бъдещето в областта на термотехника: във 

френския Drancy Марсел Льоблан конструира първия си котел.                     

В Холандия, предшественикът на фирмата Nefit пуска на пазара първия 

си котел. В германския град Вецлар Buderus прави стъпката от 

регионална в международна фирма - три събития, които по-късно 

определят съдбата на Bosch Термотехника.  

 

Успешно ново начало  

Под ръководството на Bosch, Junkers бързо печели отново старата си 

слава. В миналото компанията се е отличавала с иновации в 

технологиите за отопление. След отчуждаването на завода в Десау в 

източната част на Германия през 1946 г. Юнкерс успява да осъществи 

преместване във Вернау и започва там отначало. Следват десетилетия на 

успешни разработки, подобряващи отново и отново енергийната 

ефективност. Въпреки успешни експортни сделки с икономичните си 

уреди, немския пазар остава най-важен за Юнкерс. Това се промея през 

1988 г. с придобиването на португалската фирма за производство за 

газови котли Vulcano. През деветдесетте години Bosch Термотехника се 
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развива в международно ориентирана компания с производствени бази 

в Португалия, Великобритания, Турция и Китай. През 1992 г. е придобит 

и британски производител на газови и нафтови котли Worcester. През 

1996 г. следва френската фирма e.l.m. leblanc, която е придобила 

френски Geminox през 1994 година.  

С придобиването на Buderus AG през 2003/04 година Бош става най-

големия европейски производител на продукти за отопление и топла 

вода. Към германската марка Buderus са принадлежали и традиционната 

немска марка Sieger, пионерът на кондензната техника Nefit, чешкият 

лидер на отоплителния пазар Dakon и производителят на слънчеви 

колектори Solar Diamant.  

Бързо нарастващото значение на енергията от възобновяеми източници 

е отразено в последните придобивания. През 2005 г. е придобита 

шведската фирма IVT Industrier AB, който е най-големият европейски 

производител на електрически термопомпи, а през 2007 г. FHP 

Manufacturing Company, един от водещите производители на 

термопомпи в Америка. 

 

Продукти и премиери 

1892 г.: Издаден патент за калориметър (топломер) на Хуго Юнкерс 

1895 г.: Първо производство на чугунени глидерни елементи в днешния  

завод Лолар  

1932 г.: Първият газов бойлер от Марсел Льоблан в Дранси близо до 

Париж 

1971 г.: Първият двуконтурен газов котел от  Worcester, представен на 

пазара във Великобритания 

1975 г.: Първата термопомпа от Junkers 

1981 г.: Представяне на първия кондензен котел от Nefit 

2000 г.: Хидродинамичен генератор като източник на енергия за 

запалване на горелката 

2007: Основаване на бизнеснаправление "соларни системи " с две 

локации - Авейро / Португалия и Ветринген / Германия. 
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Хуго Юнкерс, пионер на топлотехниката, като студент през 1878 година / 

Монтаж на 10 - и 13-литрови проточни бойлери Junkers, във Вернау през 

1953 година. 

 
 Нова производствена концепция за монтаж Nefit в Девентер / Холандия 

през 1999 г. 

 

 

Контакт за журналисти: 

Татяна Чочева – Маркетинг Мениджър 

02/ 960 10 81 

tatjana.chocheva@bg.bosch.com 
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Бош-групата водещ концерн в областта на технологиите и обслужването в световен 
мащаб. През 2010 година 285 000-те служители в направленията автомобилно 
оборудване, индустриална техника и потребителски стоки постигнаха оборот по 
предварителни данни от 47,3 милиарда Евро. Бош-групата се състои от Роберт Бош 
ГмбХ и нейните 350 дъщерни и регионални дружества в над 60 страни; чрез търговски 
партньори Бош присъства в 150 страни. Тази световна мрежа от инженерингови, 
производствени и търговски фирми е предпоставка за понататъшен растеж. През 2010 
година Бош изразходи 3,8 милиарда Евро за развойна и изследователска дейност и 
регистрира над 3 800 патента в световен мащаб. С всички свои продукти и услуги Бош 
повишава качеството на живот на хората чрез иновативни и ефективни решения.  
 
През 2011 година фирмата празнува своя 125 годишен юбилей. Фирмата е основана 
през 1886 година като „Работилница за фина механика и електротехника” от Роберт 
Бош (1861-1942) в Щутгарт. Структурата на собствеността на «Роберт Бош» ГмбХ 
гарантира предприемаческата самостоятелност на Бош-групата, давайки възможност 
за дългосрочно планиране и инвестиция в значими подготвителни работи в бъдещи 
иновации. 92 % от капитала на Robert Bosch GmbH се държат от Фондация Роберт Бош 
(Robert Bosch Stiftung). Мнозинството от правата на глас се държат от индустриалния 
тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG. Останалата част от дяловете се управляват от 
семейство Бош и Robert Bosch GmbH. 
 
Повече информация на www.bosch-climate.bg 

 

 


