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Cnopeg cmamucmuкama за цеАuя cu ж:uBom човек сменя 
7-8 рабоmнu месmа В 2-З gърж:аВu. PagocAaB Коwко8
обаче paбomu nоВече om 20 aoguнu на еgно мясmо u
уnраВАяВа муАmuнацuонаАна комnанuя В 4 gърж:аВu. С него

разаоВаряме за качесmВаmа на менugж:ъра на бъgещеmо,
но npegu moBa мuнаВаме през мuнаАоmо, В коеmо uма
cmpacm, cmpameauu u ... кuнореж:uсура.

Bue лu omkpuxme Schneider 

Electric, uлu koмnaнuяma om

kpu 6ас? 

Случu се nрез 2000 2. Тоkу-що 
бях завърwuл cneцuaлнocmma 

„Koмyнukaцuu" във френсkuя 

фakyлmem на Технuчесkuя 

yнuвepcumem, но вече познавах 

Schneider Electгic. Бях nосеща8ал 

mexнu npouзвogcmвeнu базu във 

францuя. Т02ава мu наnравu вnе

чаmленuе, че всuчkо mам е gocma 

cmpykmypupaнo u nogpegeнo. 

Bugяx фuрма, koяmo се променя, 

u забелязах, че 8 нея не само mър

сяm новumе meнgeнцuu, но са 

заnочналu ga uн6ecmupam точно 

в maзu nocoka. Kaнgugamcm8ax 

u се случu kamo в браkа - аз uмах 

2олям uнmepec, а me търсеха 

mаkъв човеk. Ako трябва ga 

2леgам фakmume, в онзu момент 

uмах no-goбpu nреgложенuя, но 

няkаk cu вътрешно бях uзбрал 

Schneider Electric. 

Кое om uнmep6юmama за 

Schneider Electric uмаше наu-20-

лямо значенuе за 6ашеmо 

бъgеще? 

Първumе мu uнmервюmа бяха 

само gве, но u gвeme бяха мно20 

важнu. На nървоmо kaнgugam

cmвax за мapkemuн206a nозuцuя, 

но мu npegлoжuxa място в mъp-

206ckuя omgeл. Me)kgy gpy2omo 

npu нас това са gва omgeлнu 

с6�а. Не знам kak щеше ga мu 

не kapuepama, ako бях uз-

н за първата nозuцuя, защо

то mя 6ъmреwно не мu пасваше. 

На 6mopomo uнmервю мu нanpa-

6u 6nечаmленuе koлko gобре се 

беше nog2om6uл човеkъm, koйmo 

мu заgаваше Bъnpocume. Това 

беше мно20 nоучumелно за мен, 

защото, ko2amo uзбupaw, kak

mo често мu се случва се2а, не е 

gосmаmъчно само ga cu прочел 

CV-mo на kaнgugama, трябва ga

cu вugял kakвo „npoзupa" nрез

не20 u ga 3aga8aw много koнkpem

нu въnpocu.

Инmересноmо е, че nemнaйcem

2oguнu nо-kъсно uмах gежавю.

Дойgе човеk, koйmo явно uckawe

ga бъgе часm om фuрмаmа, но

kaнgugamcmвawe за nозuцuя, на

koяrno, nър6о, не беше мно20 убе

gumелен npeg uнmepвюupaщu

me, че нaucmuнa я ucka, u, второ,

явно беше, че mова не е не20ваmа

сuла. По същuя начuн, kakmo u

npu мен, му nреgложuхме gpy2a

nозuцuя. Той npue, mрына om

нея u в момеюnа се развива мно20

бързо във фuрмаmа.

В еgна om pekлaмume на 

Schneider Electric koмnaнuяma 

се обясня6а npe3 mo6a, koemo 

не е. Като менugжър 6ue kak-

60 нe cme? 

Не съм човеk, koйmo обuча ga 

kазва на хората kakвo ga nравяm. 

Не мu е това paбomama. Мо2а ga 

gавам нacoku, ga „nревежgам" 

cmpame2uяma на фuрмаmа, ga 

реша нещо, koemo трябва ga бъgе 

nocmu2нamo, но реално хората са 

meзu, koumo 20 nравяm. Има мно-

20 случаu, ko2amo ме numam kak-

80 ga направяш в няkаk8а мно20 

заnлеmена cumyaцuя. Аз обаче не 

познавам mолkова gобре cumya

цuяma, kлueнma uлu gocmaвчuka. 
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Мояm kоле2а е „Вътре", той 8ceku 
gен е 8 meзu неща, заmо8а не му 
kаз8ам нuko2a kak8o ga нanpa8u, 
той сам mряб8а ga 20 omkpue. 
То8а е еgно om нещата, koumo 
научuх 8 kapuepama cu, ko2amo 
бях 8 me)kka cumyaцuя, u no
numax моя менug)kър: ,,Ka)ku 
се2а kak8o ga наnра8я?". Той мu 
kаза, че сам mряб8а ga намеря 
решенuе, u аз uзмuслuх моgел, 
koйmo gage резулmаm noчmu 
8еgна2а. Taka om gocma слабu 
peзyлmamu нuе не само uзлязох
ме наg нулата, но nocmu2нaxмe 
noлO)kumeлeн резулmаm. То2а8а 
моят менugжър мu kаза: ,,То8а, 
koemo нanpa8u mu, е абсолютно 
nра8uлно. Най-8ерояmно u аз 
щях ga nocmъnя no същuя начuн, 
но mo8a е m8oяm моgел, а не е 
моят. Ako mu бях kазал реше
нuеmо, нямаше ga 20 uзcmpagaш, 
нямаше ga мuнеш no moзu nъm, 
mo8a нямаше ga е m8oяm моgел. 
Tu сам 20 uзмuслu, uзcmpaga 20 
u наnълно заслу)kено cu nocmu2-
нaл резулmаm". Ето moзu мой 

менugжър със c8oemo no8egeнue 
u оmношенuе мно20 мu nом02на 
не само ga cu uзясня нещата, но 
u ga uзмuна nъmя. 

То6а лu е се2а 6awama 3аgача -

6ceku ga се усеща ан2ажuран? 

Осно8наmа заgача на Bceku 
лugep uлu менug)kър е ga уnра8ля-
8а, ан2ажuра u мomu8upa хора, 
за gocma8яm me peзyлmamume. 
Аз нuщо не gосmа8ям. Ko2amo 
cu 8 uзnълнumелнаmа gейносm 
u uзмuслuш нещо, можеш ga 
kах<еш: ,,това аз 20 нanpa8ux". 
Но ko2amo cu 8 менugжърсkа 
роля, mu реално нuщо не npa8uш 
сам - gосmа8яш чрез хората cu. 
Bcuчko е бла2оgаренuе на тях. 

Като треньора, koйmo nocmщa 
резулmаm чрез отбора cu. То8а 
е nоложенuеmо, лugepъm нuko2a 
не е сам. 
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Гo6opume за отбор. Колkо е 

Важен съсmе3аmелнuяm еле

мент? 

Не mряб8а мно20 ga се cneky
лupa със съсmезаmелнuя еле
мент, защото mu може ga cu със 
съсmезаmелен gyx, но Въnросъm 
е kak8u са 2paнuцume, koumo cu 
nосmа8яш. Кое е m8oemo съсmе
занuе? Каз8ам 20, защото, ko2amo 
8ъ8 фuрмаmа няkой чо8еk uлu 
ekun решu u заnочне ga се със
mеза8а с ocmaнaлume, mo8a не 
е мно20 gобре. Съсmеза8ай се с 
kонkуренцuяmа. 
Ako moзu mun съсmезаmелен еле
мент се nрех8ърлu Вътре межgу 
хората 8ъ8 фuрма с nлocka 
cmpykmypa, ще noнuжu kолабо
рацuяmа межgу mях. Пpomu8o
nocma8янemo 8uнa2u mряб8а ga 
е 2pagu8нo, ga е 8 onpegeлeнu paм
ku. Също kamo мачо8еmе, koumo 
npegu Време щраехме заеgно с 
koлe2ume. Веgнъж cu 8 отбор с 
egнu, слеg8ащuя nъm - с gpy2u 
хора, но 8uнa2u npa8uш 8cuчko no 
cuлume cu, за ga noбeguш. Само 
че u2pama е с ясна рамkа - uма 
феърnлей, няма а2ресuя u 8cuчko 
се случ8а със съзнанuеmо, че с 
meзu, с koumo се2а cu 8 eguн от

бор, слеg8ащuя nъm мох<е ga cme 
съnернuцu. 

Kamo малъk треньор лu uckax

me ga cmaнeme? 

Исkах ga стана режuсьор u 
nоняkо2а cu заgа8ам Въnроса, 
защо не съм 20 наnра8uл. Из2леgал 
съм 8cuчku umaлuaнcku u френ
сku kuнokлacuku. Ос8ен тях бях 
сuлно 8nечаmлен om фuлмumе 
на ИН2мар Бер2ман. Мно20 любuм 
мu е u Анgрей Tapko8cku зapagu 
начuна, no koumo 208opu, u Вuзу
алносmmа, koяmo npegлa2a - kap
muнama наnра8о me nо2лъща. Въ8 
фuлма на Дeu8ug Лuнч „Мълхо
ланg Драй8" намерих ugeяma, че 
начuнъm, no koйmo Възnрuемаме 

Раgосла8 
J{OШI<08 
заема позицията генерален 
мениджър на Schneider Electric 
за България. Албания. Северна 
Македония и Касово в началото 
на 2019 г. след дългогодишен 
кариерен път в компанията. 
Има магистърска степен от 
Факултета за френско обучение 
по електроинженерство към 
Техническия университет в 
София, както и професионален 
сертификат по мениджмънт 
от Ореп University във 
Великобритания от партньорската 
им програма с Нов български 
университет и ниво 3 в 
лидерската програма на INSEAD. 

Назначението му бележи 
значима трансформация в 
локалното управление, тъй 
като компанията за първи път е 
поверена на местен мениджър, 
което самият той разглежда като 
доказателство за развитието и 
узряването на бизнес средата у 
нас. Под негово ръководство в 
условията на пандемия Schneider 
Electric успява да избегне 
съкращенията, като запазва и 
дори разширява своя колектив 
и остава важен инвеститор в 
местната икономика. 

нещата оkоло нас, оnреgеля жu8o
ma нu. То8а е kазано още no-kpam
ko u ясно 8 не208аmа kнща „Да 
уло8uш 2олямаmа рuба": ,,C8emъm 
е kamo Вас caмume". 
Но не kaнgugamcm8ax kuнope
жucypa. То2а8а не бях moлko8a 
у8ерен u noнe)ke Вече стана gума 
за eguн om хората, koumo са мu 
nо8лuялu, не мога ga не сnомена 
моята жена Мариана, koяmo 
20guнu nо-kъсно мu nомо2на ga 
бъgа мно20 nо-у8ерен - ko2amo 
nocmu2aм нещо, ga 20 осъзна8ам 
u ga се раg8ам на ycnexa. � 





И ga не се nрumесня6ам ga ka)ka, 
че аз съм бuл часm om mo6a 
нещо. То6а е 6а)kно, защото на 
maзu база можеш ga 2paguш още 
u ga наnра6uш gpy2u неща. 

То6а 03нача6а лu, че ako no-

3нa6axme Марuана, koгamo 

3а6ърш6ахmе френсkаmа гuм

на3uя, сега щяхте ga бъgеmе 

режuсъор? 
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Може бu ga. Bъnpeku че mo-
2a6a не бях moлko6a у6ерен, а u 
6ъзnрuемах kuнopexшcypama 
no-ckopo kamo хобu, а не kamo 
nрофесuя. 

С kal{6o 6u nомагаm nо3нанuя

mа no kuнopeжucypa сега? 

Ще обясня с анало2uя: режu
сьор -треньор -менug)kър. Кой

nечелu? Оmборъm. За ko20 се 

206opu най-мно20? Илu за 2ла6нuя 
akmьop, uлu за 20лмайсmора. 
Чо6еkъm обаче omзag, koйmo

2pagu Bcuчko mo6a, е moзu, koйmo

npa6u paзлukama. Той съзgа6а 
цялосmнuя npogykm u усещане
то -ko2amo 6cuчko се е nолучuло,
kakmo mрябВа, че наnра6еноmо е 
cmpaxomнo. Да, шраmа 6uнa2u е 
мно20 6а)kна, но за мен om 2олямо 

значенuе е kой cmou omзag. и mo6a 



MU харесва. Обuчам ga режuсuрам 

kakBo uckaм ga се случu. Да намu

рам nogxogящume хора, ga Вшk

gам цялата „kapmuнa" u ga бъgа 

„uзВън kagъp". ТоВа е рехшсураmа В 

моята работа на менugжър. 

Дokoлkomo ра3бuрам, 6 
Schneider Electric е 6ъ3можно 

хората ga сменят c6oume no-
3uцuu. Kak npa6ume mo6a? 

ТВърgо ВярВам В nромянаmа 

на хората, но за ga се случu, 

mрябВа ga знаеш me kakBo обu

чаm, kakBo 2u мomuBupa, kakBo 

умеят най-gобре ga npaBяm. Kak

mo u - emo moBa е нещо много 

Важно - kakBo MO)ke бu не знаят, 

че мо2аm ga npaBяm, а са goбpu В 

него. Дорu ko2amo няkой служu

mел cu мuслu: ,,Tyk съм cu gобре!", 

нuе мох<ем ga му намерuм ноВо 

място. TakaBa е нашата npak

muka. ВярВаме, че no moзu начuн 

чоВеk се обо2аmяВа, а ko2amo 

moBa се случu, той ще gonpuнece 

много nоВече kakmo за себе cu, 

maka u за нашата kомnанuя. 

Да, но maka се nрuчuня6а 

стрес на хората ... 

Ето moBa е mънkama работа. 

Tu mрябВа ga се aganmupaш, ga 

слеguш nромянаmа, за ga uмаш 

gобър guaлo2 u ga се nолучаВаm 

нещата. Тозu стрес mрябВа 

ga се уnраВляВа u emo kakBu 

Възможносmu uмаш. В nърВuя 

случай uзBukBaш няkой, koйmo е 

gобър В нещо, u му наре)kgаш ga 

се npeмecmu на gpy2a nозuцuя. 

Bmopama Възможност обаче uз-

2лех<gа maka: сяgаш с чоВеkа u му 

kазВаш: ,,Вuж сега, нuе me ценuм 

kamo kagъp. Знаем, че cu много 

сuлен В egu-kakBo cu. В момента 

uма ноВ npoekm u смятаме, че 

няма no-nogxogящ от теб за 

maзu gейносm. KakBo мuслuш no 

Въnроса?". 

Има огромна разлukа межgу 

moBa ga npeмecmuш няkо20 на 

ноВо място u той ga omuge mам 

със самочуВсmВuе, моmuВацuя 

u ан2ажuраносm. Buнa2u uма 

страх от неuзВесmноmо. Ко

гато mu gagam роля, нuko2a не 

cu 2omoB за нея. ТоВа 20 kазВам 

на Bcuчkume cu хора. Но чоВеk, 

ko2amo ucka, Buнa2u ще се cnpa

Bu. Смятам, че Всяkа nромяна 

mрябВа ga се npaBu с разбuране u 

уВах<енuе, защото е част от paз

Bumuemo на чоВеkа, noзuцuяma u 

koмnaнuяma. 

Но 6сяkа промяна съзgа6а 

усло6uя за gonyckaнe на npo

nycku. Kak6o е 2pewkama npu 

6ас - 6ъзмшkносm за npo6epka 

на cucmeмama uлu нaft-kpam

kuяm nъm kъм у6олненuеmо? 

Смятам, че „2решkа" не е 

nogxogящama gума, защото В 

нея uма няkаkВа ucmopuчecka 

заkосmенялосm - няkой е наnра

Вuл нещо лошо, mъpcu се BuнoB

нuk u слеgВа наkазанuе. Но ako 

случuлоmо се е начuн ga nолучuш 

„обратна Връзkа", ga разбереш 

kakBo не е нареg, ,,2peшkama" е 

нещо 2paguBнo. Възможност ga 

разбереш kakBo cmaBa u kakBo 

не cmaBa. ЗаmоВа най-2олямаmа 

2решkа на менugжъра е ga cu мuс

лu, че е безгрешен. Hue mрябВа ga 

npaBuм 2peшku, защото moBa оз

начава, че onumBaмe. А koлkomo 

nоВече onumBaш, moлkoBa nоВече 

се разВuВаш. 

Кога за nослеgен nъm 6u kpu

muky6a 6aw служumел? 

Вчера, uнgupekmнo. КазВам 

uнgupekmнo, защото беше npeg 

nоВече хора, но аз разбрах nocлa

нuemo. Имаше kазус, за koйmo 

знаех, но не бях наnраВuл maka, 

че ga се разрешu бързо. СъоmВеm

но Вече нanpaBux необхоguмоmо, 

но за мен е Важно ga nолучаВам 

makaBa обратна Връзkа. 

Исkам ga отбележа, че е мно20 

Важно ga раз2ранuчаВаме kpu

mukama om нanageнuemo. Еgно 

е ga мu kазВаш нещо, за ga се 

nочуВсmВам зле наnрuмер. То2аВа 

gаВай, слеg kamo смяташ, че 

moBa е nраВuлно ... Но съВсем gpy20 

е, ko2amo се onumBaш ga gageш 

обратна Връзkа, защото аз uckaм 

ga разбера Веgна2а, че нещо не е 

нареg u mрябВа ga се nроменu. 
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ЗаmоВа съм забелязал, че koгamo 

заgаgеш Въпроса: ,,KakBo целuш 

с moBa, koemo kазВаш?", noлO)ke

нuemo много бързо се uзясняВа u 

Bcuчko cu ugBa на мястото. 

Hanocлegъk, за ga обменяме 

nо-сВобоgно мuслu u Вnечаm

ленuя, започнахме ga npaBuм 

„Bupmyaлнu зakycku". Tpu nъmu 

В 20guнama се срещам с моu ko

лe2U om разлuчнu omgeлu В гpy

nu no 5-6 чоВеkа. Henpekъcнamo 

обсыkgаме BcяkakBu npegлO)ke

нuя, koumo, слеg kamo оgобрuм, 

ВъВежgаме Веgнага. Hanpuмep 

nocлegнomo nреgложенuе: no 

Време на naнgeмuяma eguн om 

koлeгume е „мuнал" само на 

gщumaлнu kнщu. Той kаза, че 

ще gонесе xapmueнume cu kнuгu 

myk, 6 офuса, u koйmo ucka, ще 

MO)ke ga гu чеmе, В нашата relax 

zone. ТоВа е npuмep om Въmреш

нuя жuBom на koлekmu6a, но 

nолучаВаме u npegлO)keнuя, 

сВързанu с бuзнес npakmukama. 

Ako чо6еk ucka ga 6ugu бъ

gещеmо оmблuзо, mряб6а 

ga omuge 6ъ6 6ашuя за6оg 

6 Пло6gu6. Оче6ugно е, че 

npoмeнume не чal<am, но за 

kak6o mряб6а ga се nog2om-

6uм Възможно най-бързо? 

За бъgещеmо. ПърВоmо нещо 

е nромянаmа, В момента -

gщumaлнama mрансформацuя. 

Панgемuяmа nokaзa, че gщuma

лuзaцuяma Вече е myk u не мо

)kем ga я щнорuраме, защото 

е часm om нашето e)kegнeBue. 

Вuжgаме kak MO)ke ga се npaBяm 

no-eфekmu6нo срещu, kak еgно

Временно ga се gocmщa go по-го

ляма група хора. СВързаносmmа 

на mexнoлoгuume, на cucmeмu

me, на npogykmume, на хората 

6 еgна мukpocucmeмa npaBu 

Bcuчko ga се случ6а nо-бързо, 

а нuе незаВuсuмо gaлu uckaмe 

uлu не сме часm om moBa. 
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В същото Време mряб6а ga зна

ем, че meзu mехнологuu са myk, 

за ga нu nомагаm. Да onmuмu

зupaмe onepaцuume cu u ga на

nраВuм no-eфekmuBнo нашето 

Време. Дщumалнumе mехно

логuu са nъm u kъм по-зелено 

бъgеще, защото разбрахме, че 

pecypcume - u нашumе kamo 

хора, u на nлaнemama - съ6сем 

не са безkрайнu. 

Каkъ6 ще бъgе менug:>kъръm 

на бъgещеmо? 

Bcuчko ще cmaBa Все no

smart, а mo6a означа6а, че ще 

uзnолзВаме mехнологuu, заg 

koumo cmou uзkycmBeн uнme

лekm. Менugжъръm на бъgе

щеmо ще uзnолзВа gщumална 

acucmeнmka. Технологuя, koя

mo е напълно наясно с нашumе 

на6uцu u mu сам оnреgеляш 

kakBo uckaш ga знаеш, глеgаш 

u слушаш. Acucmeнmkama 

може ga uзглежgа kamo хологра

ма с Възможност ga uзбuраш 

разлuчнu лuца - нещо kamo В 

cmapuя u В ноВuя Bapuaнm на 

фuлма Вlade Runner. 

ТоВа ще нanpaBu менugжъра на 

бъgещеmо мно20 no-eфekmuBeн. 

На не20, kakmo u npegu, няма ga 

му gocmu2am pecypcu, хора, Вре

ме u napu, но ще MO)ke ga uзnолз

Ва много nоВече smart решенuя. 

Ос6ен moBa, kakmo u goce2a, na

pagokcъm ще остане: ще uмаш 

страшно много uнформацuя, но 

Все no-mpygнo u no-mpygнo ще 

бъgе оmсяВанеmо. 

Прu Bcuчku случаu обаче ме

нugжъръm на бъgещеmо със 

cu2ypнocm ще бъgе чоВеk. И 

няма ga уnра6ляВа poбomu. Паk 

ще pъko6ogu gpyгu хора, ще 2u 

анга)kuра u мomuBupa. Hanocлe

gъk често се налага ga обясня-

6аме, че В нашuя smart заВоg В 

ПлоВguВ нямаме намаленuе на 

бройkаmа персонал, но uмаме 

uзмененuе на moBa kakBu npo

фuлu хора mърсuм. Kak mрябВа 

ga са nog2omBeнu u на kakBu 

ноВu уменuя ще 2u научuм В 

нашuя обучumелен център. 

A6moмamuзupaнu cucmeмu 

уnра6ля6аm нашumе 2pago6e, 

6ършuм nо6ече неща през 

uнmepнem, но c6emъm uз-

2лe:>kga 6се nо-несu2урно мяс

то. Възможно лu е още сега 

ga „nonpa6uм" бъgещеmо? 

Да, но kakmo kaзBam няkоu 

ученuя u peлuгuu, mрябВа ga 

uзберем среgнuя nъm межgу 

g6eme kpaйнocmu. Om еgна 

страна, kamo стана gума за 

m.нар. ,,сВързаносm", mрябВа ga 

uмаш cBoбogama ga uзбuраш. 

Но maзu сВързаносm не mрябВа 

ga се nреВръща В npekaлeнomo 

залumане, че „Bcuчko е ВъзмО)k

но", ,, Bcuчko е сВобоgно". Защо

то moBa nоложенuе Bogu go 

съсmоянuеmо, koemo нарuчаm 

сВобоguя. От gpy2a страна, 

не е необхоguмо uзцяло ga се 

opueнmupaмe kъм momaлнama 

cu2ypнocm nog npegлo2, че Bce

ku om нас неnреkъснаmо u зло

намерено е uзлО)kен на nokaз, 

защото moBa nъk 02ранuчаВа 

paзBumuemo u gBшkeнuemo 

нanpeg. 

Bceku съзнателно u uнформuра

но uма Възможност ga uзбuра 

kakBo ucka ga uзnолзВа, kamo 

осъзнава puckoBeme. А нuе В 

Schneider Electric kamo Вuсоkо

mехноло2uчна kомnанuя mрябВа 

ga се Boguм om uзбора на хората 

u ga не nрuбя2Ваме go нumo еgна 

от g6eme kpaйнocmu. Хората 

mрябВа ga uмam goBepue на фup
мume, koumo са cneцuaлuзupaнu, 

защото точно me 2apaнmupam 
среgнuя nъm - хем ga uмаш koл

komo е Възможно nоВече ВъзмО)k

носmu, хем ga cu gобре защumен. 

ЗаmоВа еgна om най-Ва:>kнumе нu 



nрофесuоналнu заgачu е ga uн

формuраме нашumе kлueнmu. А 

не те ga разберат с uзненаgа, че 

са gaлu съ2ласuеmо cu за нещо, 

koemo uзобщо не са uckaлu. Илu 

ga се oka)l<e, че не са защumенu. 

Илu че са nреkалено защumенu. 

ВярВам, че u В бъgеще Bcuчku 

Ba)kнu решенuя ще бъgаm uзця

ло В ръцете на uнформuранumе 

хора u moBa е часm om нашата 

мuсuя. Няма kak ga npegBuguм 

бъgещеmо с точност, но съм 

убеgен, че най-gоброmо menъpBa 

npegcmou. м 

Schneider 
Electric 
е глобален специалист в 

дигитализацията на енергийния 

мениджмънт и автоматизацията. 

Преведено в продукти и 

услуги. това означава пълно 

портфолио от продукти за 

електроразпределение на 

ниско и средно напрежение. 

за индустриална. сградна 

и домашна автоматизация. 

инфраструктура за дейта 

центрове. дигитални приложения 

и умна разпределителна мрежа, 

както и услуги през целия жизнен 

цикъл на оборудването. 

Компанията присъства в България 

от 1997 г .. а вече 21 години 

има и завод тук. В края на 2019 

г. разположената в Пловдив 

фабрика беше сертифицирана 

като умна фабрика и стана 

корпоративен демонстрационен 

център за 14 държави от региона. 

с приходи от общо над 215 

млн. лева Schneider Electric има 

значимо присъствие в българския 

бизнес пейзаж. а многобройните 

награди за работодателска 

марка. корпоративна социална 

отговорност и иновативни 

продукти я нареждат сред 

компаниите. които целенасочено 

изграждат добра бизнес практика 

у нас. 




