
 

01
/2

02
2

116 ИНТЕРВЮ

Нашите клиенти са наши партньори, 
с които се развиваме съвместно
Г-н Денов, представете ни накратко историята и 
развитието на Вашето предприятие?
 Заводът е основан 1967 г. като част от Стопанско 
обединение Електроапаратурни заводи. В него са били 
включени доста предприятия пръснати из цяла България. 
В гр. Перущица е било дислоцирано асемблирането 
на готовите изделия, компонентите за които, са били 
произвеждани в другите заводи, и навремето са работили 
около 800 човека. След 1989 г. заводът се разпада, 
извършва се приватизация, и почти всички заводи от 
Стопанското обединение биват унищожени и изчезват. 
Този завод успява да го спаси г-н Павел Накев с екип от 
дългогодишни служители на забода. Те успяват да го 
спасят, а впоследствие да го развият. В момента е частна 
собственост. През 2018 година се създава нов управленски 
екип от млади и мотивирани специалисти и инженери. От 
тогава стартира и програма за обновление базирана на 
фокус върху  – хора, процеси и технологии. Започнахме с 
инвестиционният план за предприятието. Инвестирахме 
сериозно в инфраструктура. В такава не беше 
инвестирано от 60 години, от както е създаден завода.  
Под инфраструктура се разбира реновиране на сградите, 
монтиране на нови термопанели, климатици, изграждане 
на нови складови помещения за готова продукция и за 
материали.. 

- Как си осигурявате работна ръка и как успявате да я 
задържите?
 Намираме се в зоната на гр. Пловдив, която е гъсто населена 
от други компании и конкуренцията за всеки човек е голяма. 
Конкуренцията ни за работна ръка с големите международни 
компании е голямо предизвикателство. Идеологията ни 
е, че заплащането е важен и необходим фактор, но не и 
достатъчен. Опитваме се да въведем нова култура на работа, в 
която служителите са ядрото на предприятието. Служителите 
са ни най-ценния ресурс. За тях изградихме фитнес център, 
футболно игрище, тенис на корт, волейбол, зони за почивка. 
Реновирахме тоалетните, създадохме места за хранене, така 
че, на хората да им е удобно и приятно да работят, да идват 
с желание и мотивация на работа. Да се чувстват като важна 
част от предприятието. Премахнахме дистанцията между 
управленския екип и служителите. Опитваме се да създадем 
едно голямо семейство, в което всеки може да разчита на своя 
колега, да споделя и да получава подкрепа в професионален 
и личен план.

- Колко души работят в завода сега? 
 В момента сме 110 човека. Преди началото на Пандемията 
бяхме 40 души. В началото на 2021 г. бяхме 49, назначили сме 
около 60 човека само в рамките на година.  

- На какво се дължи необходимостта от назначаване на 

Разговор с г-н Петко Денoв - Търговски и оперативен директор на ЕАЗ ООД, гр. Пeрущица

 Г-н Петко Денов живее в гр. Пловдив и е на 41 години, женен с три деца. 
Завършил е механотехникум гр. Пловдив със специалност „Ремонт и 
експлоатация на самолети“ след, което в Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“ със специалност „Маркетинг“. Целият му трудов 
стаж до сега е преминал в промишлеността. Работил е в различни 
компании. Търговски директор в Булармекс-ИК АД - производител на 
промишлена и енергeтична арматура за високо налягане. Бил е във 
Фирма Ер Ликид България ЕООД световен лидер в производството и 
дистрибуцията на технически и медицински газове, където е отговарял 
за региона на югоизточна България като регионален мениджър. В ЕАЗ 
ООД постъпва, като Търговски и оперативен директор преди четири 
години.  През 2018 година, в предприятието се създава нов управленски 
екип. Привлича го възможността да работи в екип с млади амбициозни 
специалисти, което му дава възможност за развитие. 
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нови хора? Имате ли ръст през последните години и на 
какво се дължи той? Каква е Вашата стратегия?
  Пандемията от Ковид 19 през последните 2 години, 
значително промени пазарите и накара всички компании 
в световен мащаб да преосмислят стратегиите си за 
управление. Един от факторите за Европейските компании 
беше силната зависимост от Китай. Кризата породена от 
пандемията, доведе до забавяне доставки на материали, 
суровини и компоненти, което сериозно забави развитието 
на европейските компании. Диверсификацията на риска 
наложи много европейски компании да прехвърлят голяма 
част от доставките си от Китай, към Европа. Така тази криза се 
превърна във възможност за много европейски компании, 
в това число и на нашата. Имаме бизнес взаимоотношения с 
някои от най-големите компании в бранша. С тях влезнахме 
в сериозни преговори за значително увеличение на 
производството. Много нови за нас компании от Европа 
се свързаха с нас, с желание да установим партньорства. 
Търсенето се увеличи многократно. Имаме възможност да 
умножим многократно бизнесът си.
Въпреки това една от стратегиите ни за управление е да 
имаме плавен ръст, планиран и управляем, с минимален 
риск и да осигурим високо качество. В тези непредсказуеми 
пазарни условия, според нас, всеки непремерен риск с цел да 
се вземе максималното от пазарните възможности с големи 
инвестиции в необходимите ресурси, е неорганичен ръст, 
които в дългосрочен план е високо рисков. Ние сме избрали 
постепенно и органично развитие, със собствени инвестиции, 
което ни осигурява не максимизиране на пазарния потенциал, 
но оптимизиране на нашите възможности да поемем 
част от възможностите, но да осигурим високо качество и 
предвидимост на бизнеса в дългосрочен план.  

- Как успявате да си намерите служители, гр. Перущица не 
е толкова голям?
Опитваме се да не се ограничаваме само в рамките на града. 
Правим кампании и в близките в региона села и градове. 
Предизвикателствата са огромни. Има липса на работна ръка, 
не само на специализирана, но и на работници, за които сме 
готови да инвестираме в обучение и специализация. 

В разговорите си с мои колеги, разбирам, че това не е само 
наш проблем но и на пазара на работна ръка в Пловдивска 
област като цяло.

- Опишете ни накратко Вашето производство?
 Имаме два типа производство. Едното е стругово-автоматно. 
Машините, с които разполагаме са стругове и фрези, с 
помощта на които, произвеждаме детайли от всякакъв вид 
метали по поръчка на клиентите ни, с техен дизайн и техни 
чертежи. Всъщност, ние произвеждаме продукти на нашите 
клиенти, съобразно техните изисквания. Производството  
на тези машини е серийно и за него ни трябват подготвени 
специалисти. За това, обучението е малко по-дълго, когато 
наемем нов човек. Необходима е техническа грамотност. 
Вторият тип е разположено в други участъци, където 
всеки може да работи, стига да е сръчен, като заваряване, 
сглобяване и др.. За това не са необходими технически 
познания, а сръчност и желание. 
 Произвеждаме и сглобяваме около 40 млн. изделия годишно. 
Работим за големи компании, като АББ, Фесто, Шнайдер и др 

- Вашите продукти само в заводи в България  ли се 
използват, или и в заводи на други държави?
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 Изнасяме за цяла Европа. За част от тези големи компании 
сме глобален доставчик. Около 50% от бизнеса ни е за 
износ – вътрешно общностни доставки. Работата ни с големи 
компании означава и спазването на международните 
стандарти и изисквания. Поддръжката и въвеждането 
в производство на международните стандарти изисква 
сериозни инвестиции и ресурси. Поддържаме четири ISO 
сертификата, сертифицирани от ТЮФ Норд. Европейските ни 
партньори изискват от нас да отговаряме на най-високите 
стандарти за качество и процеси.

- Предлагате ли на пазара крайно изделие, Ваша 
разработка?
Имаме крайно изделие. Предприятието ни е разделено 
на две дивизии, както споменах: едната е асемблиране на 
детайли, което частично може да включва наши изделия на 
стругови детайли, метални части плюс детайли, които ни 
възлагат клиентите. В този отдел се произвежда изделието, 
което е изцяло наше. Това са въздушните пускатели. 
Това е единствената електроапаратура изцяло наше 
изделие, с наш дизайн, те са не повече от 10% от нашето 
производство. Всички останали изделия са автоматично или 
полуавтоматично асемблиране на детайли.

Считано от няколко месеца, търсенето на въздушни 
пускатели силно нарастна. Тъй като голяма част от нашите 
конкуренти на пазара предлагат основно китайска 
електроапаратура и с нарушаване на веригата на доставки 

от Китай, за нас се отвори възможност да се възползваме 
от пазарния вакуум. Колкото и да е малък делът на нашето 
производство, продажбите се увеличиха четири пъти, 
спрямо продажбите ни от последните три години. 
 Пускателят стартира асинхронни електродвигатели. Почти 
всяка машина и съоръжение в индустрията има такъв 
въздушен пускател.       

- Каква е спецификата на вашият бизнес  и имате ли 
възможност да го аутсорсвате?
 Както вече споменах има постоянен натиск към нас да 
увеличим производствените си мощности и да поемем 
допълнителни поръчки.
Освен съответните процеси, нашите клиенти ни предоставят 
и оборудване. Това производство е конфиденциално и това 
не позволява някаква част от него да се изнесе на друго 
място, т.е. не можем да аутсорсваме част от него. 

- Планирате ли разработването и внедряването на 
собствено изделие?
Предприятието ни е на повече от 55 години, и през този 
период сме придобили опит и експертиза в сферата на 
металообработката, изработването на прецизни стругови 
и фрезови детайли. За момента фокуса ни е в това, което 
имаме конкурентно предимство. 
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- Какви мерки за справяне с Корона вируса 
предприемате?
Взимаме стриктни противоепидемични мерки, на портала 
се проверява температурата на всеки служител, спазва се 
дистанция, спазваме предписани конкретни мерки, което 
се следи от мениджърите на отделите. В момента имаме 
само четирима болни от Корона вирус, което е относително 
добре.   
 Като работодател, за мен е изгодно всички да са 
ваксинирани, но като човек, не мога да наложа на никой да 
се ваксинира, тъй като не мога да поема такава отговорност. 
Според мен трябва да се направи всичко възможно хората 
да боледуват по-малко или изобщо да не се разболяват. 
За съжаление, хората в нашият регион са с антиваксърски 
настроения. Взели сме всички предпазни мерки за да 
опазим хората от заразяване. За съжаление извън завода 
не можем да ги контролираме. Надяваме се да няма масово 
заразяване, защото ако се разболеят повече от 10 души няма 
да можем да си изпълним договорите в срок. Дано скоро да 
отмине тази Пандемия. 
 Едно от основните предизвикателства е „ временната“ 
законова уредба първите 3 дни болнични да се заплащат 
от работодателя. Казвам „временна“, защото тази мярка 
беше въведена преди години като временна за справянето 
с поредната криза, така си и остана. Всеки месец като 
работодател ние превеждаме здравните осигуровки 
на всеки служител и отделно първите 3 дена болнични. 
Болничните ние просто ги констатираме, не можем да 
контролираме личите лекари или да правим проверки, това 
е в правомощията на Министерството на Здравеопазването. 
При положение, че тези средства се изплашат от 
работодателите, интереса на Министерството на 
Здравеопазването за контрол на първите 3 дена болничен 
е нулев. Годишно допълнителните ни разходи за първите 3 
дена болничен е около 8% от фонд работна заплата, което е 
изключително висок процент. 

- Как виждате Вашата социална отговорност?
 Като ръководен екип на голямо предприятие за региона 
( ние в региона сме най-голямото ) носим и социална 
отговорност. Това означава, че искаме все повече хора 
да намират своя поминък, да имаме своя принос към 
обществото, в което живеем, да подпомагаме социалната 
дейност на общината, в която живеем. Все повече 
безработни да си намират работа в нашия град, за да не 

им се налага да пътуват до Пловдив или София. Нашата 
визия е това предприятие да се развива, не само да се 
модернизира ( автоматизация и дигитализация), но и с 
човешки ресурс.
 Да станем значим фактор и да помагаме на хората. Парите 
са само средство, те не бива да са цел. Те са средство да 
осъществим нашата визия и стратегия за развитие и за да 
сме ценен партньор в обществото.

- Как виждате бъдещето на завода?
 Бъдещето трябва да са мечти. Ако са лесно достижими 
няма да са мечти. Ние в момента, както споменах 
продължаваме да се развиваме. В дългосрочен план 
ще продължаваме да инвестираме. Имаме ясна визия 
за бъдещето.       Стараем се да дигитализираме нашето 
производство. Старите автомати, с които разполагаме, 
трябва да се подменят или да се дигитализират. Това е 
свързано не само със самите машини като технология, а и 
с тяхната поддръжка, която е много сложна. Необходими 
са специалисти, а такива се намират трудно. Нашите 
университети, за съжаление, не подготвят необходимите на 
индустрията кадри и по специално за стругова и автоматна 
обработка. Липсват чисто инженерните кадри, които са 
необходими за производството. Образователната програма 
не е свързана с нуждите на бизнеса.
 Възнамеряваме да инвестираме в дигитализацията 
на производството и автоматизация и оптимизация на 
процесите. В този ред на мисли, ние разчитаме и на ЕС 
програмите, които ни позволяват с бързи темпове да 
достигнем нивата на производителност на предприятията 
в ЕС.
Поради липсата на хора, ние трябва с по-малко персонал да 
произвеждаме повече. Това може да се получи само чрез 
дигитализация и автоматизация на производството.
Надявам се да успеем да привлечем все повече хора и да се 
оборудваме с нови и високотехнологични производствени 
мощности. Да можем да произвеждаме детайли с висока 
добавена стойност, за да сме конкурентни на световните 
пазари.
Да имаме тази експертиза, да трупаме опит и инвестициите 
които правим, да са в правилната посока. Съобразяваме ги 
с нашите клиенти, комуникираме с тях, следим насоките, в 
които те искат да се развиват и на тази база чертаем нашето 
бъдещо развитие. Следваме нашите клиенти, защото 
работим с такива, които определят пазарните тенденции 
Ние нямаме клиенти, ние имаме партньори, с които 
се развиваме съвместно. Ние сме заедно от процеса 
на проектиране на изделието до неговото серийно 
производство, и до представянето му на пазара. Това 
е път на развитие, а не изпълнение на отделна поръчка. 
Клиентите оценяват това и сме имали много случаи нашите 
инженери от R&D отдела да са част от проектантското звено 
на нашите клиенти и да помагат с опита си за оптимизацията 
на продуктите. Нашите инженери освен, че са добре 
подготвени теоретически, имат и опит в производството, 
познават технологиите, проблемите и начините за тяхното 
решаване. Тази информация и обратната връзка, която нашите 
партньори получават от нас се оценява изключително високо. 

https://eaz-bg.com
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