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Трелеборг Сийлинг Солюшънс е водещ доставчик 
на пазара на полимерни уплътнения и развитие-
то на дейността на компанията в България до голя-
ма степен ще се определи от два фактора. Единият е 
бъдещото развитие на сега действащите производ-
ствени предприятия, които са клиенти на Trelleborg, 
а другият е навлизането в България на нови глобал-
ни и местни компании.

В следствие на глобалната криза, започнала през 2008, 
ясно се очертава тенденция на регионализиране на дей-
ността на нашите клиенти с глобално производствено и 
пазарно присъствие. Регионите, които се оформят са Ев-
ропа, Северна и Южна Америка, Азия и Близкия Изток. В 
тези региони глобалните компании се стремят да създа-
дат самодостатъчен производствен капацитет, който да 
задоволи нуждите на регионалния пазар. Тази тенден-
ция се различава от периода преди кризата, когато Да-
лечния Изток се възприемаше като основна конкурентна 
производствена дестинация, задоволяваща глобалното 
търсене. В това следкризисно развитие България и реги-
она имат потенциала да привлекат производствени ком-
пании за изпълнение на тяхната Европейска стратегия. 
Страната ни разполага с редица предимства в това отно-
шение, като важно за България е да защити пред потен-
циалните инвеститори имиджа на страна със стабилна, 
прозрачна и предвидима бизнес среда. 

Кои са основните ви клиенти?

Наистина имаме честта сред клиентите ни да са водещи-
те имена в индустрията и техните най-важни партньори 
и доставчици. Голяма част от българските ни клиенти са 
експортно ориентирани, като заемат водеща позиция за 
продуктите, които произвеждат както в Европа, така и в 
световен мащаб.

За Trelleborg е изключително важно да изгради дълго-
срочни партньорски взаимоотношения със своите кли-
енти, които са базират на компетентност, качество на 
обслужването и постоянно предлагане на най-инова-
тивните решения в индустрията. Една от причините за 
интереса към продуктите на Trelleborg е, че продуктите 
ни почти винаги са критични за дейността на системата, 
в която са вложени. Например можете да си представите 
последствията, ако уплътнителя на един самолетен ко-
лесник не функционира както е предвидено. В това от-
ношения качеството на инженеринговото решение на 
Trelleborg, изборът на материал, както и контролът при 
продуктовото производство гарантират правилното и 
продължително функциониране на системата, в която 
това уплътнително решение е вложено.

Присъствате на пазарите на съседните ни страни, 
как ги оценявате и какво е мнението Ви за развитие-
то на българския пазар?

От базата ни в София екипът на компанията управля-
ва дейността в България, Румъния, Беларус, Украйна и 

Турция. Първостепенен приоритет за Трелеборг Сий-
линг Солюшънс България е да сме надежден партньор, 
като навременно предоставяме нашите иновативни уп-
лътнителни решения на настоящите ни клиенти. За цел-
та организацията на екипът ни по доставки предоста-
вя възможността да се предлагат продукти от над 20 
производствени предприятия, разположени в Бълга-
рия или различни точки на света. За да постигнем на-
временна реакция в кратки срокове, оперираме и със 
специално изграден климатизиран логистичен и скла-
дов център в София. 

От друга страна, екипът ни по проектен инженеринг и 
продажби активно работи по нови продукти, които се 
внедряват в производство от сегашни или бъдещи кли-
енти на компанията. Предимството на Трелеборг Сий-
линг Солюшънс България е, че професионалният опит и 
езиковите познания на екипът ни дава възможност да се 
предложат решения за различни продукти, индустрии 
и държави.  Допълнително, тимът има възможността да 
координира инженеринговите решения със специали-
сти от един от деветте глобални центъра за развойна 
дейност на Трелеборг Сийлинг Солюшънс.

Процесът по продажби и контактът с клиентите ни в Бъл-
гария, Румъния, Беларус и Украйна се осъществява ди-
ректно от офисът в София, като дейността в Турция опе-
ративно се ръководи от локализиран в Истанбул екип по 
продажби.

Каква е спецификата на пазарите в различните дър-
жави?

Уплътнителните решения на Трелеборг Сийлинг Солю-
шънс намират приложение в техника, която работи в ус-
ловия с високи изисквания в космоса, на повърхността 
на земята и водата или на километри под тях. Изключе-
нията на индустрии, чиито продукти са изложени на по-
добни условия, и в които Trelleborg няма участие, са мал-
ко. Същевременно, Trelleborg често е водещ доставчик 
на пазарите, на които участва. По тази причина, решени-
ята, които компанията доставя на местния пазар, отгова-
рят на профила на индустрията, която страната развива. 
В следствие, на българския пазар отличен прием имат 
решенията например за хидравлична техника, електри-
чески инструменти и оборудване, техника за санитарна-
та и петролна промишленост. В Румъния доставчиците 
за самолетостроенето и автомобилната индустрия са 
доминиращи. Беларус е специализирана в производ-
ството на тежка подемна и транспортна техника за ин-
дустрията и селското стопанство, а Турция и Украйна 
предоставят почти цялата палитра на индустриалния 
сектор.

Регионалният обхват на дейността на 
Трелеборг Сийлинг Солюшънс и работата с 
разнородни индустрии е предизвикателство, 
което очаквам с нетърпение
Интервю с г-н Руслан Папазян –  
генерален директор на Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ЕООД

Как се решихте да преминете от един световен кон-
церн към друга компания – лидер в бранша си?

В кариерните си решения съм се водил от целта да съм 
част от екипи, които имат визията, мотивацията и ком-
петентността да заемат водещи позиции в бранша си. 
Имах късмета да работя за АББ, като при последната 
си позиция развих стратегията за производство в Бъл-
гария на продукти за пренос на електроенергия.  Горд 
съм, че към момента стратегията е в последния етап на 
имплементация, с обновена продуктова гама и завод-
ска инфраструктура на клона на АББ в гр. Севлиево. 

От началото на декември имам привилегията да се 
присъединя към екипа на Трелеборг Сийлинг Солю-
шънс. От офиса в София се ръководи дейността на 
компанията за България, Румъния, Беларус, Украйна и 
Турция. Trelleborg е водеща в своята област глобална 
инженерингова и производствена корпорация. Регио-
налният обхват на дейността и работата с индустрии 
от самолетостроене, хидравлична техника и автомо-
билотроене до медицинска техника, е предизвикател-
ство, което очаквам с нетърпение.

Как се развива пазара на уплътнители в България 
и какво е мястото на страната на глобалния пазар?

Продуктите на Trelleborg директно присъстват на бъл-
гарския пазар повече от 20 години. От 2007 група-
та има и производствени мощности в страната пред-
ставени от Трелеборг Сийлинг Солюшънс Силкотех. 
Нивото на бизнес активност в индустриите, за които 
Трелеборг Сийлинг Солюшънс предлага решения, не 
позволява България да има доминираща роля в гло-
балната организация. От друга страна, потенциалът 
на регионалния пазар прави страната ни и държави-
те, за които дейността се управлява от България, обект 
на интерес, който надвишава обема на икономическа 
активност. Неслучайно компанията през 2013 година 
откри своят нов офис и логистичен център в близост 
до летище София, като базата предлага възможност за 
организиране на дейности и събития от значение, как-
то за регионалните клиенти на Trelleborg, така и за гло-
балната организация на компанията.

Руслан Папазян е новият генерален директор на компани-
ята Трелеборг Сийлинг Солюшънс България – част от гло-
балната група за инженеринг и производство на полимер-
ни уплътнителни решения Тrelleborg AB. От базата си в 
София екипът на компанията управлява дейността в Бъл-
гария, Румъния, Беларус, Украйна и Турция.
Преди да се присъедини към екипа на Трелеборг, Папазян е 
работил за швейцарско-шведския концерн за автомати-
зация и енергетика АББ. През 2000 г. постъпва в изследо-
вателския и развоен център на АББ Швеция, като от-
говорностите му включват проектен мениджмънт и 
ръководство на екип за продуктови разработки. През 2009 
г. поема управлението на отдел бизнес развитие за енер-
гийни системи и продукти към АББ България и Румъния. От 
2010 г. е изпълнителен директор на АББ базата в гр. Севли-
ево, специализирана в производство и продажби на елек-
троенергийно оборудване.
Руслан Папазян защитава през 2005 г.  докторска степен 
по електро и полимерни технологии към Кралският Техно-
логичен Институт – Стокхолм (KTH). Получава награда за 
най-добра изследователска разработка за 2004 г. от обе-
динението на шведските електро-преносни и разпредели-
телни предприятия (ELFORSK). През 2011 г. печели конкурса 
Next Generation на „Капитал“ и стипендия за Executive MBA 
към Шефилдския Университет, Великобритания.
През 2012 година Папазян е избран за член на борда на ди-
ректорите на Българо-Скандинавската Търговска Камара.


