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Българка става Зонален лидер 
„Корпоративни комуникации 
Югоизточна Европа“ в Schneider Electric
Калина Петкова поема ролята на Зонален лидер 
„Корпоративни комуникации Югоизточна Европа“ (Global 
Communications Leader South East Europe) в Schneider Electric. 
Тя ще отговаря за комуникациите на глобалния лидер в 
енергийното управление и автоматизацията в 15 държави 
от Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, 
България, Гърция, Кипър, Косово, Молдова, Румъния, Северна 
Македония, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватска, Черна 
гора, както и в Армения. 
Калина Петкова е част от екипа на „Шнайдер Електрик 
България“ вече десет години, през които отговаря за 
комуникацията на компанията в България, а също и в 
Албания, Косово и Северна Македония.
„Приех тази роля на проектен принцип, което е отлична 
практика в Schneider Electric. Чрез нея компанията дава на 
служителите си възможност за натрупване на по-широки 
впечатления и разнообразни компетенции в различни 
области, а това е изключително интересно за мен. Schneider 
Electric прави възможно един човек да събере знания и опит, 
които да прилага в бъдеще, но също да изгради мрежа от 
контакти, която е особено важна при изпълнението на по-
големи проекти.”, коментира Калина Петкова. 
Калина е завършила „Връзки с обществеността“ във Факултета 
по журналистика и масова комуникация на Софийския 
университет. Притежава магистърска степен по „Философия“ 
и докторска степен по „Междукултурна комуникация“ от най-
старото ни висше училище. Работила е за маркетинговите 
комуникации на различни брандове в различни сегменти, 
както и в изследователски и доброволчески проекти. 
Преподава в магистърска програма „Семиотика, език и 
реклама” на СУ. 
България заема важно място в екосистемата на Schneider 
Electric, тъй като в Пловдив работи сертифицираната умна 
фабрика на глобалния лидер в устойчивостта. Предприятието 
е модел за развитие на производствените звена на 
компанията в цяла Източна Европа и е образец за енергийна 
ефективност, автоматизация и оптимизация на процесите. 
Заводът произвежда прекъсвачи за различни пазари по света 
и преди броени дни стана „Фабрика на годината“ 2022. 

За Schneider Electric
Целта на Schneider е да даде възможност на всички да 
се възползват максимално от енергията и ресурсите на 
планетата за постигането на напредък и устойчивост за 
всички. Ние наричаме това Life Is On.
Нашата мисия е да бъдем вашият дигитален партньор за 
устойчивост и ефективност.
Ние управляваме дигиталната трансформация чрез 
интегриране на водещи в световен мащаб процеси и 
енергийни технологии, облачни платформи, контрол, софтуер 
и услуги през целия жизнен цикъл за осъществяването на 

интегрирано управление на компании, домове, сгради, 
центрове за данни, инфраструктура и промишлени сектори.
Ние сме най-локалната от глобалните компании. 
Поддръжник сме на отворените стандарти и екосистемите 
за партньорство, които приемат и се вдъхновяват от нашите 
споделени смислени цели и ценности за приобщаване и 
овластяване. 
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Schneider Electric в България:
Schneider Electric присъства в България от 1990 г. чрез 
марките Merlin Gerin и Telemechanique, които през 1993 г. 
се сливат в едно търговско представителство. През 1998 
г. Schneider Electric основава свое дъщерно дружество 
в София – „Шнайдер Електрик България“ ЕООД. През 
1999 г. компанията купува обособена част от завода за 
електроапаратура в гр. Перущица.
През 2007 г. Schneider Electric открива нов завод в гр. Пловдив, 
като основната му насоченост е производство на прекъсвачи. 
Инвестицията е в размер на 22 млн. евро и включва застроена 
площ и нови производствени мощности. Производството на 
Schneider Electric в България е от изключителна значимост за 
развитието на компанията в глобален мащаб. 
През 2019 г. заводът на Schneider Electric в България получи 
Smart Factory сертификат – най-високия вътрешен стандарт 
на групата за индустриално производство, автоматизация 
и ефективно управление на процесите. Фабриката у нас е 
една от най-големите и модерни производствени бази на 
компанията в Европа и става първата и единствена Smart 
Factory на Schneider Electric за цяла Източна Европа. Със 
сертификата заводът на Schneider Electric в България се 
превръща в демонстрационен Smart Factory център за 14 
държави.  


