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Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und 
Begutachtungs GmbH издава този сертификат 
qualityaustria на следната организация:

Този сертификат на qualityaustria
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и усъвършенстването на ефективна
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Валидността на този сертификат на qualityaustria
ще бъде поддържана чрез ежегодни контролни 
одити и одит за подновяване на сертификата.

SIEMENS EOOD
1309 Sofia, Str. Kukush 2, Bulgaria

sites:
Business park Building V8 office 304, Varna                                                                                                                                          
6th September 152, floor 1, office no. 1-3A, Plovdiv                                                                                                                             
Business park Ruse, Lepnik no 123, building А, flor5                                                                                                                
Production site 4343 village of Bogdan municipality Karlovo 2, 
6-ta Str. Bulgaria. 
Търговска дейност с технически продукти, обслужване, поддръжка и изграждане до 
ключ на обекти и системи, както и изпълнение на проекти в областта на 
интелигентна инфраструктура, сградните технологии, сграден мениджмънт, 
разработване на решения за сградни технологии, енергийната автоматизация, 
продукти средно и ниско напрежение за разпределение на електрическа енергия, 
сервиз на оборудване средно напрежение, производство и ремонт на КРУ средно 
напрежение, разработване на системи за управление в сферата на енергетиката, 
дигитални индустрии, индустриални решения, обслужване и поддръжка на 
автоматизационни и задвижващи системи в индустрията, насочени както в дискретно 
производство, така и в процесните индустрии. Индустриални решения в областта на 
SCADA системи, CNC управления и задвижвания, индустриалната комуникация и 
сигурност, прецизни измервания и енергиен мениджмънт и контролна и защитна 
апаратура. IT решения и услуги, инсталиране, поддръжка и експлоатация на IT и 
комуникационна инфраструктура.
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